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UTIQUE
 

Naturalne olejki 
Ekskluzywne perfumy

 
 

FONTAINAVIE
 

Liftingujące serum pod oczy

 

NUTRICODE

Inner Balance

Slim Extreme

Vitality Boost

Immuno 

Hair Skin Nails
 

PERFUMY FEDERICO MAHORA

KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE
 FEDERICO MAHORA

Uniwersalny krem pielęgnacyjny 

MAKE UP

AURILE

FOR HOME

Spis zapachów

Zestawienie według rodzin zapachowych

SPIS TR EŚCI

R ADOŚĆ TWORZENIA

Przekrocz próg magicznego świata produktów FM WORLD. Przekładając 
strony ekskluzywnego katalogu, odbędziesz niezapomnianą podróż po świecie 
wspaniałych zapachów, intensywnych barw, niezwykłych możliwości. 

Współpraca naukowców i technologów oraz czerpanie z natury tego, co najcenniejsze, 
pozwoliły nam stworzyć produkty niezwykłe. Wspięliśmy się na wyżyny 
możliwości współczesnej nauki, a następnie dodaliśmy szczyptę magii. Po to, abyś 
wybierając naszą ofertę był pewien, że sięgasz po najwyższą jakość! 

Czas publikacji katalogu, który trzymasz w dłoniach, to przede wszystkim czas wielkich 
premier. Odsłaniamy przed Tobą aż trzy nowe, fantastyczne marki – wyjątkowe 
perfumy i olejki UTIQUE, linię unikalnych produktów FONTAINAVIE oraz innowacyjne 
systemy suplementacji NUTRICODE. W stworzenie każdej z nich włożyliśmy serce 
i ogrom pracy – starannie dobieraliśmy najlepsze składniki i z pasją projektowaliśmy 
opakowania. A wszystko po to, byś mógł cieszyć się życiem razem z nami. 

Gdy patrzę w przyszłość, widzę, że należy ona do FM WORLD! 
Bez Ciebie nie byłoby to możliwe. Dziękuję!

Artur Trawiński 
FM WORLD



W YJĄTKOWE 
DOZNANIA 
Najcenniejsze oleje, wyszukane receptury, 
bogate kompozycje – wejdź z nami w świat 
luksusu! Z marzenia o doskonałości 
i idealnej harmonii ciała z duchem stworzyliśmy 
unikalną markę: UTIQUE. Zapachy 
skomponowane, by oddać piękno, harmonię 
i energię życia. Oleje pielęgnacyjne stworzone, 
by dodać tajemniczości i zmysłowych doznań 
codziennym chwilom.
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UTIQUE
UTIQUE to nowa jakość w świecie luksusowych perfum i kosmetyków, zapewniająca bukiet szczególnych, 
zmysłowych doznań. Skomponowana, by oddać piękno, harmonię i energię życia. Stworzona, aby wpływać  
na naszą egzystencję, dodając odrobiny luksusu codziennym chwilom. Życie znów staje się pełne pasji.  
UTIQUE to doskonałość, droga, którą wybiorą osoby pragnące uciec do świata pełnego klasy i wyrafinowania.

Wejdź do eleganckiego atelier i spotkaj alchemika, który tworzy najcenniejsze kompozycje eliksirów:  
trzy mistyczne zapachy i dwa naturalne oleje.

Naturalne Oleje
Oleje UTIQUE są płynnym złotem, skarbem, który zmienia codzienną pielęgnację w nieopisaną 
przyjemność. Dzięki zastosowaniu techniki blendowania, zmieszaliśmy ze sobą kilkanaście drogocennych 
olejów tak, aby ich działanie wzajemnie się uzupełniało, zapewniając skórze odżywienie, nawilżenie  
i regenerację. Sekretem ich siły jest naturalne pochodzenie. Oleje do twarzy i włosów UTIQUE nie zawierają 
konserwantów, są bogate w cenne witaminy, a organiczne certyfikaty potwierdzają najwyższej jakości 
pochodzenie wybranych składników.

Tradycja i Nowoczesność
Już w starożytności perfumy były wytwarzane na bazie naturalnych surowców i miały najczęściej formę 
olejków i balsamów. Początkowo do tych ekskluzywnych produktów mieli dostęp jedynie władcy oraz 
najmożniejsi obywatele. Perfumy UTIQUE sięgają do podstaw klasycznego perfumiarstwa, w którym  
z uczuciem i znawstwem łączone są doskonale wyselekcjonowane naturalne olejki i nuty natury  
w niespotykaną dotąd jakość. Tworzone według tajnych receptur, na bazie drogocennych składników,  
są swoistymi arcydziełami. Wspaniałością niespotykanych, tajemniczych i egzotycznych zapachów.

Zapach to Sztuka
Luksus, elegancja, bogactwo najwyższej jakości składników – perfumy UTIQUE powstały z marzenia  
o doskonałości i idealnej harmonii ciała z duchem. Po to, by zaoferować Ci jakość, jaką do tej pory można było 
spotkać odwiedzając małe, bardzo ekskluzywne butiki w kameralnych dzielnicach światowych stolic mody. 

Czerpiące z wiedzy światowej klasy senselierów, perfumy UTIQUE to linia niszowych zapachów na bazie 
najwyższej jakości składników – eliksirów o wysokiej koncentracji olejków eterycznych. To ideał, stworzony 
dla tych, którzy pragną oderwać się od codzienności i podążyć w kierunku najbardziej wyrafinowanych 
doznań.
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UTIQUE Wykorzystujemy to, co najwspanialsze w naturalnych olejkach: ich cudowny zapach w naszych
orientalno-drzewnych perfumach, a pielęgnujące właściwości w kosmetykach do pielęgnacji twarzy i włosów. 
Poznaj ich moc!

• Olejek neroli 
zapobiega pękaniu 
drobnych naczyń 
krwionośnych.

• Olej arganowy działa 
przeciwzmarszczkowo 
i odmładzająco.

• Olej z róży rdzawej 
redukuje istniejące 
zmarszczki i hamuje 
powstawanie nowych.

• Olej z czarnuszki 
wspomaga 
likwidowanie 
zaskórników 
i niedoskonałości.

• Olej jojoba zamyka 
pory, doskonale nawilża 
skórę i poprawia jej 
jędrność. 

• Olej słonecznikowy 
zwiększa elastyczność 
skóry, spowalniając 
procesy starzenia. 

• Olej sojowy 
odbudowuje naturalną 
barierę ochronną 
skóry, poprawiając jej 
nawilżenie. 

• Olej rycynowy to 
silny przeciwutleniacz, 
działający jak bariera 
ochronna dla skóry.

• Olej nagietkowy 
wzmacnia naczynia 
krwionośne, działa 
regenerująco.

• Olej z wiesiołka 
nawilża i łagodzi 
podrażnienia skóry.

• Olejek geraniowy 
oczyszcza i pielęgnuje.

• Olejek ylang-ylang 
łagodzi stany zapalne.  

• Olejek jaśminowy 
wspomaga naturalną 
odnowę komórek.

Zakochaj się w naturalnym 
bogactwie drogocennych 
składników 

Naturalna siła dla 
Twoich włosów

• Olej jojoba 
stymuluje wzrost 
włosów. 

• Olej lniany 
eliminuje problem 
ich wypadania.

• Olej z pestek 
moreli odżywia 
suche i zniszczone 
włosy.

• Olej arganowy 
odbudowuje 
włosy, dodaje im 
blasku, ujarzmia, 
a także poprawia 
ich kondycję, 
zapobiegając 
rozdwajaniu się 
końcówek. 

• Olejek ylang-ylang 
ma właściwości 
tonizujące.

LUKSUSOWY OLEJEK DO TWARZY
LUXURY FACE OIL 

Ekskluzywna kompozycja 13 drogocennych olejów i olejków eterycznych 
pochodzenia roślinnego. Unikalna formuła stworzona z najcenniejszych 
składników naturalnych, które dzięki zastosowanej technice blendowania 
idealnie się uzupełniają. Przywraca zdrowy i promienny wygląd. Zawiera 
wysoko skoncentrowaną dawkę witamin i antyoksydantów, zapewniając skórze 
intensywne odżywienie, nawilżenie i regenerację. Niezastąpiony olejek neroli, 
a także olej z róży rdzawej, arganowy i jojoba redukują zmarszczki, opóźniają 
procesy starzenia się skóry i działają odmładzająco. 

  idealny pod makijaż, do stosowania na dzień i na noc 

  w 100% naturalny, nie zawiera konserwantów

30 ml | 502004

199,00 PLN
6633,33 PLN / 1 l

LUKSUSOWY OLEJEK DO WŁOSÓW
LUXURY HAIR REPAIR OIL 

Jego moc ma źródło w unikalnym połączeniu naturalnych, certyfi kowanych 
olejów czerpanych z samego serca roślin. Wyszukany mariaż olejów z pestek 
moreli, lnianego, jojoba i arganowego sprawia, że włosy stają się wyraźnie 
mocniejsze, odżywione i nawilżone. Ożywia kolor i dodaje włosom blasku, 
pozostawiając je miękkie, gładkie i aksamitne w dotyku. 

  doskonale się wchłania i nie obciąża włosów 

  nie zawiera konserwantów

50 ml | 502005

199,00 PLN
3980,00 PLN / 1 l



UTIQUE

  RUBY | 502003
Magnetyzm, pasja, uwodzenie, najwspanialsze emocje zamknięte w szkle. 

UTIQUE Ruby to ucieczka od codzienności, mistyczna podróż do wnętrza ludzkiej 
duszy. Poczuj delikatną pieszczotę, rozbudź swoje zmysły.  
Zrozum znaczenie ducha zmysłowości. 

Charakter:  magnetyczny, przyciągający, uwodzicielski

Nuty zapachowe: 
Głowy: drzewo kaszmirowe, jaśmin, czystek 
Serca: wanilia, drzewo bursztynowe, nuty balsamiczne 
Bazy: biały oud, czarne piżmo, suche drewno

  GOLD | 502002
Esencja orientalnego przepychu. 

Perfumy olśniewające niczym złoto, wykwintne niczym ręcznie wykonana 
biżuteria. Ezoteryczne doznanie, pragnienie namiętności… 

UTIQUE Gold to zapach, który podkreśli Twoją wartość. Majestatyczny, 
esencjonalny, inspirujący.  

Charakter:  luksusowy, wykwintny

Nuty zapachowe: 
Głowy:  czerwony pieprz, drzewo cedrowe,  gałka muszkatołowa  
Serca:  irys, szafran, wetiwer 
Bazy:  cypriol, paczula, czarne piżmo, bursztyn

  BLACK | 502001
Nadaje wyjątkowe znaczenie każdej chwili, uzależnia, oszałamia i upaja. 

To zapach o tajemniczym wymiarze, w którym ciepło spotyka się 
ze zmysłowością. 

UTIQUE Black to uosobienie elegancji, rozmachu i pewności siebie. Zapach 
intrygujący, niezapomniany, legendarny.

Charakter:  elegancki, wyszukany, tajemniczy

Nuty zapachowe: 
Głowy:  nuty drzewne, szafran, styraks 
Serca:  wetiwer, bursztyn, wanilia 
Bazy:  skóra, drzewo sandałowe, drzewo bursztynowe

PERFUMY 
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml 

349,00 PLN 
3490,00 PLN / 1 l
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SEKRET MŁODEJ 
SKÓRY 
W najnowocześniejszych laboratoriach 
badacze zgłębili sekret młodej, jędrnej 
i napiętej skóry. Legendy o źródle wiecznej 
młodości nie są już mitem. Korzystamy 
z najnowszych technologii i przełomowych 
odkryć specjalistów z całego świata, 
by zatrzymać młodość na dłużej.
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Zaawansowana technologia daje możliwość opóźnienia procesów starzenia się skóry. Dlatego 
stworzyliśmy FONTAINAVIE – specjalistyczne kosmetyki anty-aging, zaprojektowane 
w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych i o mocy działania trudnej do porównania 
z innymi produktami dostępnymi na rynku.
Poznaj pierwszy z nich – liftingujące serum pod oczy, które gwarantuje spektakularne efekty 
już po kilku minutach. Jest alternatywą dla toksyny botulinowej i zawiera innowacyjną 
argirelinę, która powstała w laboratorium amerykańskiego biochemika i noblisty.

FONTAINAVIE

JEDNO SERUM,
WIELE ZASTOSOWAŃ

bruzdy czołowe

zmarszczki łuku brwiowego 

lwia zmarszczka

DOSKONAŁY EFEKT ANTI-AGING 
Eliksir młodości dla Twojej skóry

Silnie skoncentrowane serum 

o wyjątkowej formule to specjalistyczna 

kuracja odmładzająca. Jest bardzo 

wydajne, wystarcza aż na 25 aplikacji. 

Pentapeptyd-18 i Heksapeptyd-8 

gwarantują natychmiastowy efekt 

liftingu. Odmłodzenie skóry twarzy 

nigdy jeszcze nie było tak proste! 

Wystarczą 2-3 minuty, by widocznie 

wygładzić zmarszczki i ujędrnić skórę. 

To doskonały kosmetyk przed ważnym 

spotkaniem, wieczornym wyjściem, jak 

również do codziennego stosowania.

Nadzwyczajne, synergiczne działanie peptydów: 
Pentapeptydu-18 i Heksapeptydu-8 jest 
alternatywą dla toksyny botulinowej (botoksu).
Rozluźnia mięśnie, powodując zmniejszenie 
widocznych zmarszczek.

Tetrapeptyd-5 to substancja intensywnie 
nawilżająca. Reguluje mikrokrążenie, likwiduje 
obrzęki będące wynikiem gromadzenia się płynu
w przestrzeniach międzykomórkowych
i poprawia elastyczność skóry.

Argirelina blokuje uwalnianie neuroprzekaźników, 
skutecznie osłabia skurcze mięśni, 
zmniejszając głębokość zmarszczek.
Odpowiada za jędrną, elastyczną skórę. 

Połączenie dwóch soli kwasu krzemowego 
zmniejsza widoczność porów i zmarszczek 
oraz wyrównuje strukturę skóry.

Roślinny hydrolizat białkowy otula skórę, 
błyskawicznie wygładza zmarszczki
i niedoskonałości widoczne na jej powierzchni.

JAK DZIAŁA SERUM:

zmarszczki wokół oczu

bruzdy nosowo-wargowe

kurze łapki

PERFEKCJA 
W KAŻDYM CALU 
Tworząc liftingujące 
serum pod oczy 
zadbaliśmy o każdy detal. 
Aby zagwarantować 
precyzyjną, higieniczną 
i wygodną aplikację, 
zamknęliśmy serum 
w buteleczce z pompką 
typu airless.

LIFTINGUJĄCE SERUM POD OCZY
LIFT EXTREME EYE SERUM

Ekskluzywne serum liftingujące precyzyjnie niweluje 
cienkie linie i zmarszczki oraz redukuje obrzęki pod 
oczami. Dzięki połączeniu Pentapeptydu-18 
i Heksapeptydu-8 działa podobnie jak botoks, 
napinając, ujędrniając i wygładzając skórę.

 natychmiastowy efekt liftingu 

 likwidacja obrzęków i poprawa elastyczności

 zmniejsza widoczność porów

 do stosowania pod oczy i na wybrane partie 
twarzy

5 ml | 503001

220,00 PLN
44000,00 PLN/1 l



POMYŚL 
O SOBIE
w codziennym biegu. Twoje zdrowie 
i dobre samopoczucie są dla nas 
najważniejsze, dlatego opracowaliśmy 
pięć programów suplementacji, które 
wzajemnie się uzupełniają i które są 
odpowiedzią na potrzeby współczesnego 
człowieka. Pomożemy Ci wrócić do 
formy, stanąć na nogi i odzyskać siły.
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NUTRICODE
Odpowiedź na miarę XXI wieku 
Chcemy żyć pełnią życia, niczego nie przegapić, wszystkiego spróbować. Życie oferuje nam wiele, ale dziś równie 
dużo od nas wymaga. Żyjemy szybciej i intensywniej niż nasi dziadkowie, mamy znacznie więcej pasji niż nasi rodzice. 
Jednocześnie jakość otoczenia, w którym żyjemy, stale się pogarsza: modyfikowana żywność, zanieczyszczenie 
środowiska, mnóstwo sztucznych konserwantów i dodatków, które bezwiednie wprowadzamy do naszego organizmu. 

Czy wiesz, skąd się bierze zmęczenie, dlaczego powtarzamy „nie chce mi się”, a nasza skóra z dnia na dzień wygląda 
gorzej? Jeśli czujesz, że Twój organizm nie nadąża za zmieniającym się światem, Twój metabolizm spowalnia, skóra 
straciła blask, brak Ci energii, odczuwasz spadek odporności – mamy dla Ciebie rozwiązanie. Rozwiązanie skrojone na 
miarę XXI wieku. 

 Naturalne wzmocnienie 
Suplementy diety zawierają znane od lat substancje pozytywnie stymulujące nasz organizm. Kiedyś stosowano je 
w postaci ziół, dziś produkuje się je w wygodnej, niewymagającej czasu na przygotowanie formie. Wraz z rozwojem 
nauki i techniki pojawiły się nowe możliwości pozyskania z natury tego, co najcenniejsze. Sztuką jest opracowanie 
takiego zestawu składników, które w sposób nieobciążający organizmu stymulują go i motywują nasze ciało do pracy. 
My tę sztukę opanowaliśmy do perfekcji. Nutricode to efekt wieloletnich poszukiwań właściwej receptury i proporcji 
składników, które wzajemnie się uzupełniają. Unikalne zestawienia aktywnych substancji, a także troska o ich naturalne 
pochodzenie, pozwoliły nam stworzyć kompletny system wsparcia Twojego organizmu. 

Nutricode – w trosce o każdą komórkę 
Suplementy diety, jakie przygotowali nasi specjaliści, pomogą zadbać o organizm już na poziomie komórkowym, 
co z kolei przełoży się na lepszą kondycję psychiczną i fizyczną. Opracowaliśmy 5 programów, które wzajemnie się 
uzupełniają i które są odpowiedzią na potrzeby współczesnego człowieka. Nasz program pomoże Ci wrócić do formy, 
stanąć na nogi i przywróci siły. Naszym sekretem jest unikatowa receptura systemów suplementacji. Zastosowaliśmy 
najnowsze technologie, czerpiąc zarówno z bogactw natury, jak i wiedzy najlepszych specjalistów. Każdy zestaw 
suplementów Nutricode to efekt wieloletniej pracy i badań, dzięki którym mamy pewność, że nasze suplementy 
stymulują komórki naszego organizmu. 

Systemowa odpowiedź na Twoje potrzeby
Każdy zestaw suplementów Nutricode to optymalna proporcja składników przygotowana tak, by odpowiadała 
potrzebom organizmu. Zatrzymaj się na chwilę i zatroszcz się o własne zdrowie. Przyjrzyj się sobie, zastanów się, 
czego oczekujesz od swojego organizmu, określ swoje potrzeby, wyznacz cele. Możesz liczyć na wsparcie Nutricode. 
Suplementację najlepiej rozpocząć od odkwaszenia organizmu, co zniweluje skutki dotychczasowych zaniedbań. Sięgając 
po kolejne systemy Nutricode, stopniowo dojdziesz do wymarzonej sylwetki, odzyskasz siły witalne. Będziesz pełen 
energii, gotów na codzienne wyzwania. W ich realizacji nie przeszkodzi Ci sezonowy katar, będziesz zachwycać zdrowym 
wyglądem i promienną cerą!

Razem łatwiej 
W Twoje ręce oddajemy efekt wieloletnich poszukiwań, idealnie zbilansowanych rozwiązań dla Twojego organizmu. Wiemy jednak, 
jak trudno jest wytrwać w postanowieniu i zmienić dotychczasowe nawyki, dlatego wspieramy Twoje cele i oferujemy ci szereg 
przystępnych rozwiązań, takich jak programy żywieniowe, platforma internetowa pełna przydatnych wskazówek, czy aplikacja 
mobilna, które znacznie ułatwią Ci osiągnięcie sukcesu. Na pewno w Twoim otoczeniu jest osoba, na której Ci bardzo zależy. Zaproś 
ją do programu i razem zawalczcie o swoje zdrowie. Dzięki wzajemnemu wsparciu, z pomocą systemów suplementacji, z łatwością 
zrealizujecie nawet najambitniejsze plany. 



ZDROWY NAWYK

• pij około 2,5 litra wody dziennie

• jedz produkty alkalizujące, np. zielone warzywa
liściaste, świeże owoce, orzechy, nasiona oraz 
zdrowe oleje

• zadbaj o codzienny ruch

• uzupełnij dietę o suplementy

Zawartość saszetki rozpuść w 200 ml wody. 
Stosuj 2 razy dziennie po 1 saszetce.

Stosuj 2 kapsułki na noc, popijając dużą 
ilością wody (co najmniej 1 szklanką). 
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CZY ZAKWASZENIE 
ORGANIZMU TO TWÓJ 
PROBLEM? 
Ludzki organizm zwykle radzi sobie z neutralizowaniem kwasów. Jednak niezdrowy tryb życia i zakwaszająca 
dieta sprawiają, że usunięcie ich nadmiaru zaczyna być problematyczne. Kiedy spożywamy zbyt dużo 
produktów kwasotwórczych, takich jak cukier, alkohol, kawa, żywność mocno przetworzona czy mięso, 
może się pojawić problem zakwaszenia. 

INNER BALANCE
SUPLEMENT DIETY

  utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową

  źródło kluczowych mikroelementów

Miesięczny system dzień-noc, 24-godzinne działanie dla 
utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

60 SASZETEK + 60 KAPSUŁEK
240 g + 30 g  |  801001

299,00 PLN
1107,41 PLN/1 kg

KAPSUŁKI NA NOC
Kapsułki na noc, dzięki 
obecności ekstraktu z melisy 
i chmielu, ułatwiają zasypianie, 
a zapewniając dobry sen 
przyczyniają się do dalszego 
zmniejszania zakwaszenia 
organizmu.

ZAKWASZENIE MOŻE CIĘ DOTYCZYĆ, JEŚLI:

• jesz słodycze i inne 
produkty bogate 
w cukier

• pijesz kawę, alkohol, 
słodkie, gazowane napoje

• jesz produkty 
przetworzone

• często sięgasz po dania
gotowe

• jesz dużo mięsa
• masz złe samopoczucie,

odczuwasz zmęczenie
• żyjesz w stresie, jesteś 

nerwowy
• towarzyszy Ci uczucie 

ociężałości
• gromadzisz nadmiar 

wody

• stosowana dieta nie 
przynosi efektu

• brakuje Ci energii
• często się przeziębiasz
• Twoja skóra jest szara,

a włosy wypadają
• męczą Cię wzdęcia
• często boli Cię głowa

• masz problemy 
z koncentracją

• kłopot sprawia 
Ci poranne 
podniesienie się 
z łóżka

SPRAWDŹ, CZY 
TWÓJ ORGANIZM 
JEST ZAKWASZONY! 
Skorzystaj 
z bezpłatnego testu na 
nutricode.fmworld.com.

Pamiętaj! Nawet niewielka 
zmiana pH krwi może być 
niebezpieczna. Optymalny 
poziom to 7,35-7,45. 
Jeśli zmaleje, może się to 
wiązać z poważnymi 
konsekwencjami 
zdrowotnymi. Najbardziej 
narażone mogą stać się 
Twoje nerki, płuca, skóra, 
mięśnie i kości.

SASZETKI Z PROSZKIEM DO ROZPUSZCZANIA NA DZIEŃ O SMAKU CYTRYNOWYM
Nutricode Inner Balance został oparty o wyciąg z kwiatów róży stulistnej, który wspiera fi zjologiczne procesy eliminacji produktów przemiany materii 
oraz pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Cynk dodatkowo korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego i chroni komórki 
przed stresem oksydacyjnym, a wraz z wapniem wspomaga utrzymanie zdrowych kości. Magnez i żelazo wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia 
i znużenia, a potas i miedź wspierają funkcjonowanie układu nerwowego. Ekstrakt z pokrzywy wspomaga eliminację wody z organizmu.



Przyjmuj po 2 tabletki 3 razy dziennie, 
popijając dużą ilością wody (1 lub 2 szklankami).

Rozpuść 1 tabletkę dziennie w szklance 
wody (200 ml) i wypij przed jedzeniem.
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WAGA WIELKIEJ WAGI 
Najczęstszą przyczyną nadwagi są nieprawidłowe nawyki żywieniowe i niezdrowy tryb życia. Otyłość 
to nie tylko problem natury estetycznej – sprzyja rozwojowi wielu poważnych chorób. Jeśli nie zadbasz 
o siebie, w przyszłości mogą się u Ciebie rozwinąć: cukrzyca, choroby serca, nadciśnienie tętnicze oraz 
zwyrodnienia układu kostno-stawowego. 

BMI = DO 18,49   NIEDOWAGAWAGA (kg)
WZROST x WZROST (m)

POWYŻEJ25   NADWAGA

18,5-24,99   WARTOŚĆ P� WIDŁOWA

SPRAWDŹ WARTOŚĆ SWOJEGO BMI! TO NAJBARDZIEJ POPULARNY WŚRÓD DIETETYKÓW 
SYSTEM OKREŚLANIA PRAWIDŁOWEJ MASY CIAŁA.

Skorzystaj z bezpłatnego kalkulatora online! Wejdź na stronę 
nutricode.fmworld.com.

Oblicz także swoje dzienne zapotrzebowanie na kalorie przy użyciu 
kalkulatora BMR. Przygotowaliśmy dla Ciebie program diety i liczne 
wskazówki dietetyczne. 
Jeśli Twój indeks BMI jest zbyt wysoki albo czujesz, że powinieneś stracić kilka zbędnych 
kilogramów, nie zwlekaj – już dziś zatroszcz się o swoje zdrowie i przyszłość! Dieta wcale 
nie musi być skomplikowana, a dzięki nowoczesnej suplementacji zapomnisz o ciągłym 
uczuciu głodu! Droga do wymarzonej sylwetki jest prostsza niż myślisz.

SLIM EXTREME
SUPLEMENT DIETY

  wspomaganie odchudzania, zmniejszanie łaknienia

  zawiera glukomannan o wysokiej skuteczności redukcji masy ciała

  schudnij i zachowaj piękną skórę

Nutricode Slim Extreme to kompozycja składników wspomagających utratę 
masy ciała poprzez zmniejszenie łaknienia. Unikalny system „All day weight 
control” został opracowany z myślą o osobach pragnących w sposób racjonalny 
zmniejszyć wagę. Umożliwia także zachowanie pięknej skóry przy stosowaniu 
diet odchudzających. Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

180 TABLETEK POWLEKANYCH + 30 TABLETEK MUSUJĄCYCH 
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g  |  801002

299,00 PLN
874,27 PLN/1 kg

TABLETKI 
POWLEKANE
Oparte na innowacyjnym 
składniku – glukomannanie – 
który w połączeniu 
z niskokaloryczną dietą wpływa 
na utratę wagi. Chrom pomaga 
utrzymać prawidłowy poziom 
glukozy we krwi, ograniczając 
ochotę na słodycze i chęć 
podjadania między posiłkami. 
Wsparciem zbilansowanej 
diety jest także cynk, który 
dba o prawidłowy metabolizm 
węglowodanów, kwasów 
tłuszczowych i makroskładników 
odżywczych, a także pomaga 
w prawidłowej syntezie białek, 
uczestniczących w przemianie 
materii. Z kolei ekstrakt 
z Garcinia cambogia jest źródłem 
kwasu hydroksycytrynowego 
(HCA), który spowalnia 
wytwarzanie tłuszczu 
w organizmie.

TABLETKI 
MUSUJĄCE O SMAKU 
WINOGRONOWYM
Mają za zadanie uzupełnić te 
witaminy i minerały, które tracimy, 
zmniejszając ilość pożywienia 
w ciągu dnia. Również niektóre 
diety wpływają na straty witamin 
i minerałów. Tabletki SLIM 
EXTREME to idealne uzupełnienie 
diety odchudzającej: zestaw 
odpowiednio dobranych składników, 
niezbędnych dla zachowania pięknej 
skóry. Witamina C wspomaga 
produkcję kolagenu, zapewniając 
skórze prawidłowe funkcjonowanie. 
Biotyna dba o prawidłowy 
metabolizm energetyczny 
i makroskładników odżywczych, 
a wraz z witaminą B2 pomaga 
zachować zdrową cerę. Wapń ma 
wpływ na właściwe funkcjonowanie 
enzymów trawiennych.

GLUKOMANNAN – ZABÓJCA APETYTU
Glukomannan to rozpuszczalny w wodzie błonnik, pozyskiwany 
z rośliny Amorphophallus Konjac. Pęczniejąc w żołądku, wypełnia go 
i tym samym daje znać ośrodkowi sytości w podwzgórzu, że nie jesteśmy 
głodni. Pozwala to na zmniejszenie ilości i wielkości posiłków. Jak pokazują 
badania, stosowanie glukomannanu wraz z dietą niskokaloryczną 
redukuje masę ciała u osób z nadwagą średnio o 3 kg na miesiąc.¹ 
Aby glukomannan spełnił swoje zadanie, należy pamiętać o popiciu 
tabletek dużą ilością wody. 

1 Birketvedt GS. “Experiences with three different fi ber supplements in weight reduction.” Med Sci 
Monit. 2005 Jan; 11(1): PI5-8



Bierz 2 tabletki na noc, popij wodą. 
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Stosuj doustnie zawartość 1 saszetki dziennie. 
Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

NIE POZWÓL, BY BRA K 
ENERGII ZNIWECZYŁ 
TWOJE PLANY!
Praca, dzieci, hobby i pasje – jak to wszystko pogodzić, gdy doba ma tylko 24 godziny? Jeśli nie chcesz 
dłużej dokonywać tych trudnych wyborów, zadbaj o swoje siły witalne! Popraw kondycję psychofizyczną 
i naładuj akumulatory energią do działania. 

VITALITY BOOST
SUPLEMENT DIETY

  Twoja codzienna porcja energii dla ciała i umysłu

  regeneracja sił witalnych

Kompozycja idealnie dobranych składników, 
wpływających na przypływ energii fi zycznej 
i umysłowej w ciągu dnia oraz lepszy odpoczynek nocą. 

30 SASZETEK + 60 TABLETEK 
POWLEKANYCH 
300 g + 48 g  |  801003

299,00 PLN
859,20 PLN/1 kg

TABLETKI NA NOC
Bogate źródło witamin i minerałów. 
Składniki tabletek, przyspieszając 
metabolizm, ułatwiają odpoczynek 
nocą, co w efekcie daje wzrost energii 
w dzień. Chrom przyczynia się 
do utrzymania właściwego poziomu 
glukozy we krwi i zapewnia 
prawidłowy metabolizm 
makroskładników odżywczych. 
Magnez wspiera równowagę 
elektrolitową. Selen wspomaga 
ochronę komórek przed stresem 
oksydacyjnym. Żelazo bierze 
udział w transporcie tlenu 
w organizmie. Miedź wpływa 
na utrzymanie prawidłowego 
metabolizmu energetycznego. 
Cynk pomaga we właściwej 
przemianie węglowodanów 
i kwasów tłuszczowych, a piperyna 
z czarnego pieprzu wspiera 
trawienie i wchłanianie składników 
odżywczych. 

SPRAWDŹ, CZY PROBLEM BRAKU ENERGII CIĘ DOTYCZY: 

• wstajesz z łóżka zmęczony
• łatwo się dekoncentrujesz
• rezygnujesz z zaplanowanych 

wcześniej aktywności
• zapadasz w drzemkę w ciągu 

dnia

• po pracy nie masz już energii
• wolisz korzystać 

z samochodu niż spacerować 
• zrezygnowałeś z pasji, którą 

lubiłeś

• rezygnujesz ze spotkań 
towarzyskich

• w weekend regenerujesz siły, 
zamiast zrobić coś ciekawego 

• nie uczysz się tak szybko, jak 
kiedyś

POMYŚL, CO MÓGŁBYŚ OSIĄGNĄĆ, GDYBYŚ MIAŁ WIĘCEJ SIŁ WITALNYCH! Zamień kapcie na obuwie sportowe, 
pożegnaj się z kanapą i wyjdź z dziećmi do parku.

ŻYCIE W DOBRYM RYTMIE
Dbaj o rytm dobowy swojego organizmu. Między godz. 22:00 a 2:00 
– w fazie snu głębokiego – odbudowuje on swoje siły witalne i regeneruje. 
Jest to cenny czas wzmożonej aktywności biologicznej. Jednak 
nieodpowiedni styl życia, nieregularny wypoczynek i korzystanie ze 
sztucznego oświetlenia osłabiają rytm Twojego organizmu, co może 
skutkować zaburzeniami snu.

MOC WITAMINY E
Ten znany antyoksydant, nazywany witaminą młodości, nie tylko chroni 
komórki przed starzeniem się, ale także zmniejsza uczucie zmęczenia. 
Dieta bogata w witaminę E jest więc zalecana osobom przepracowanym 
i zestresowanym.

SASZETKI Z PŁYNEM NA DZIEŃ 
O SMAKU POMARAŃCZOWYM
Codzienna porcja energii. Niacyna, kwas pantotenowy 
i ryboflawina, wzmocnione dodatkowo kofeiną, 
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia. Kwas pantotenowy dodatkowo wpływa 
na sprawność umysłu. Witaminy z grupy B wspierają 
prawidłowy metabolizm energetyczny, dbają 
o układ nerwowy oraz pomagają w utrzymaniu właściwych 
funkcji psychologicznych. Tiamina odpowiada 
za prawidłowe funkcjonowanie serca. Witamina E pomaga 
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.



Przyjmuj 2 pastylki dziennie, ssąc powoli.

Stosuj 1 tabletkę dziennie. 
Popij wodą. 
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NATURA LNE 
WZMOCNIENIE TWOJEJ 
ODPORNOŚCI

ZADBAJ O SWOJE 
PIĘKNO OD WEWNĄTRZ!
Odzyskaj piękną, nieskazitelną cerę! Zyskaj zdrowe i mocne paznokcie! 
Ciesz się lśniącymi, zachwycającymi włosami!

IMMUNO
SUPLEMENT DIETY

  100% naturalnej witaminy C z aceroli

Witamina C pochodząca wyłącznie z naturalnych 
ekstraktów z owoców aceroli. Acerola, zwana wiśnią 
z Barbados, to superowoc, który posiada 30 razy więcej 
witaminy C niż cytryna. Z kolei dzika róża jest także bogata 
w bioflawonoidy, będące naturalnymi antyoksydantami. 
Regularne przyjmowanie witaminy C pomaga dbać 
o odporność, zwłaszcza u osób, które trenują i wykonują 
pracę fi zyczną. Korzystnie wpływa na zęby, skórę, kości 
i układ nerwowy oraz chroni komórki przed stresem 
oksydacyjnym. Produkt odpowiedni dla wegetarian 
i wegan.

60 PASTYLEK DO SSANIA O SMAKU 
ACEROLI I WIŚNI
72 g |  801004

59,00 PLN
819,44 PLN/1 kg

HAIR SKIN NAILS
SUPLEMENT DIETY

  formuła Pro-Beauty

  ekstrakt z granatu

Idealna kompozycja składników dla uzyskania mocnych, 
lśniących włosów, aksamitnej skóry i zdrowych paznokci. 
Formuła Pro-Beauty zawiera miedź, która wpływa na 
prawidłową pigmentację włosów, żelazo, które, pomagając 
w transporcie tlenu w organizmie i podziale komórek, dba 
o ich prawidłowy wzrost, oraz cynk, który dostarcza budulec 
paznokciom, a także witaminę E i ekstrakt z granatu. Kompleks 
został wzbogacony drożdżami piwnymi, witaminami A, B2, 
B6, B12 i C oraz biotyną i aminokwasami siarkowymi, 
działającymi dobroczynnie na włosy, skórę i paznokcie.

56 TABLETEK 
POWLEKANYCH
44,8 g |  801005

69,00 PLN
1540,18 PLN/1 kg

CZY WIESZ, ŻE…

Biofl awonoidy to niezwykle wartościowe 
składniki, występujące głównie 
w skórce owoców. Nie są witaminami, 
ale niektóre z nich są potocznie nazywane 
witaminą P. Stanowią grupę naturalnych 
antyoksydantów. Ich naturalnym źródłem 
są m.in. owoce dzikiej róży.

DOBROCZYNNE AMINOKWASY SIARKOWE

Metionina i cysteina to aminokwasy siarkowe, które 
można znaleźć w drożdżach piwnych. Stanowią one 
podstawowy składnik keratyny – naturalnej proteiny 
występującej w skórze, włosach i paznokciach. A ich 
połączenie z formułą Pro-Beauty, w tym ekstraktem
z granatu o właściwościach antyoksydacyjnych, 
to prawdziwy eliksir dla Twojej urody!

Znana od lat witamina C przeżywa ostatnio prawdziwy 
renesans. Stało się tak za sprawą najnowszych doniesień nie 
tylko o doskonałym wpływie witaminy na naszą odporność, 
ale też jej zastosowaniu w przebiegu wielu chorób. Nie pozwól, 
by nawracające przeziębienia pokrzyżowały Twoje plany! 
Sięgnij po dawkę zdrowia prosto z natury!



W 
CZARUJĄCYM 
ŚWIECIE 
PERFUM
Zapachy towarzyszą nam od zawsze, 
otaczają nas, urzekają. Zapadają głęboko 
w pamięć, łącząc się ze wspomnieniami 
przyjemnych chwil. Perfumy podkreślają 
osobowość, wiele mówią o guście 
i temperamencie. Wśród naszych 
wyjątkowych kolekcji z pewnością 
znajdziesz takie, które zainspirują Cię 
do marzeń, dodadzą pewności siebie.  
Będą po prostu Twoje.
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Z NUTĄ WANILII

PURE 417
100417

Charakter:  hipnotyzujący, kuszący 
 słodyczą

Nuty zapachowe:
Głowy:  kwiat jabłoni, bazylia, 
 nektarynka
Serca:  heliotrop, gardenia, 
 pittosporum
Bazy:  drzewo sandałowe, piżmo, 
 wanilia, mech dębowy, 
 drzewo cedrowe

Z NUTĄ DRZEWNĄ

PURE 26
100026

Charakter:  rozgrzewający, otulający

Nuty zapachowe:
Głowy:  gujawa, malina,
 bergamotka, kokos
Serca:  lilia wodna, róża, papryka, 
 magnolia
Bazy:  sandałowiec, wanilia, kawa, 
 karmel

Z NUTĄ KORZENNĄ

PURE 24
100024

Charakter:  egzotyczny, mocno 
 pikantny

Nuty zapachowe:
Głowy:  mandarynka, kminek
 i goździk korzenny
Serca:  mango, heliotrop, 
 kardamon,   
Bazy:  piżmo, wanilia, ambra

PURE 402
100402

Charakter:  kuszący, pełen skrajności

Nuty zapachowe:
Głowy:  różowy pieprz, grejpfrut, 
 mandarynka
Serca:  kawa, plumeria, piwonia
Bazy:  piżmo, wanilia, 
 nuty drzewne

PURE 404
100404

Charakter:  zniewalający, uwodzicielski

Nuty zapachowe:
Głowy:  liczi, konwalia, mandarynka
Serca:  tuberoza
Bazy:  sandałowiec, piżmo

PURE 423
100423

Charakter:  wykwintny, zmysłowy, 
 nastrojowy

Nuty zapachowe:
Głowy:  gruszka, nektarynka, 
 mandarynka, bergamotka
Serca:  irys, frezja, jaśmin, kwiat 
 afrykańskiej pomarańczy
Bazy:  wanilia, bób tonka,
 heliotrop, drzewo cedrowe

PURE 424
100424

Charakter:  nastrojowy, baśniowy,  
 pełen ekspresji

Nuty zapachowe:
Głowy:  mandarynka, jabłko, 
 brzoskwinia
Serca:  jaśmin, lilia, konwalia
Bazy:  drzewo sandałowe, 
 wanilia, piżmo, heliotrop

 

DRZEWNE 
wytworne i z klasą

Zmysłowa, tajemnicza, 
niekonwencjonalna i elegancka... 

tak określana jest rodzina 
zapachów drzewnych. 

Przymiotniki te pasują również do 
charakteru kobiet, które

 ją wybierają: pewne siebie 
i zwracające uwagę.

 

ORIENTALNE 
mocne i nieujarzmione

Zapachy kojarzone z krajami 
Dalekiego Wschodu, przywodzą 

na myśl egzotyczne podróże, 
tajemnicze miejsca i intrygujące 

sytuacje. Idealne dla kobiet 
odważnych i zmysłowych.

Z NUTĄ OWOCOWĄ  

PURE 422
100422

Charakter:  beztroski, 
 delikatny, chłodny

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, ananas, 
 nuty wodne
Serca:  jaśmin, wiciokrzew, 
 róża
Bazy:  paczula, białe piżmo, 
 ambra

Z NUTĄ KWIATOWĄ  

PURE 09
100009

Charakter:  głęboko zapadający
 w pamięć, magiczny

Nuty zapachowe:
Głowy:  fi ołek, kardamon,
 zielone owoce
Serca:  migdały, jaśmin
Bazy:  wanilia, piżmo

PURE 101
100101

Charakter:  fi nezyjny, niezapomniany

Nuty zapachowe:
Głowy:  kwiat pomarańczy, gruszka
Serca:  imbir, kadzidło 
Bazy:  sandałowiec, wanilia,
 miód, piżmo 

PURE 257
100257

Charakter:  wykwintny, zaskakujący

Nuty zapachowe:
Głowy:  róża, wiciokrzew,   
 mandarynka
Serca:  stokrotka, jaśmin
Bazy:  piżmo, paczula

PURE 263
100263

Charakter:  mocny, vintage

Nuty zapachowe:
Głowy:  aldehyd, nuty owocowe, 
 cytrusy
Serca:  konwalia, heliotrop, 
 jaśmin, tuberoza
Bazy:  piżmo, tropikalne drewno

Z NUTĄ OWOCOWĄ

PURE 12
100012

Charakter:  hipnotyzujący, 
 uwodzicielski

Nuty zapachowe:
Głowy:  passifl ora
Serca:  jaśmin, gardenia
Bazy:  wanilia, klon, wetiwer

PURE 98
100098

Charakter:  świeży, subtelny

Nuty zapachowe:
Głowy:  czarna porzeczka,  
 bergamotka, cytryna
Serca:  jaśmin, konwalia, róża
Bazy:  sandałowiec, cedr, 
 bursztyn

PURE 413
100413

Charakter:  przepojony słodyczą,
 lekko fi glarny

Nuty zapachowe:
Głowy:  czarna porzeczka, gruszka
Serca:  irys, jaśmin, kwiat 
 pomarańczy
Bazy:  czekoladowe pralinki, 
 paczula, wanilia

PURE 173
100173

Charakter:  oniryczny, przymglony

Nuty zapachowe:
Głowy:  anyż, lukrecja
Serca:  drzewo jacaranda, gorzkie 
 migdały
Bazy:  sandałowiec, piżmo, mech

PURE 177
100177

Charakter:   wyzwalający pragnienia, 
ciepły

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, liść laurowy, 
 różowy pieprz
Serca:  szafran, kwiat pomarańczy
Bazy:  kadzidło, wanilia, 
 sandałowiec

Z NUTĄ AMBRY

PURE 32
100032

Charakter:  fascynujący, 
 niejednoznaczny

Nuty zapachowe:
Głowy:  melon, kokos, mandarynka, 
 wata cukrowa
Serca:  jeżyna, mango, śliwka, miód
Bazy:  wanilia, czekolada, toffi 

PURE
Damskie

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

42,90 PLN
858,00 PLN/1 l

Z NUTĄ ORIENTALNĄ 

PURE 425
100425

Charakter:  z klasą, niezwykle stylowy

Nuty zapachowe:
Głowy:  gruszka, kardamon, 
 bergamotka
Serca:  frangipani, frezja, 
 jaśmin, fi ołek
Bazy:  wanilia, drzewo 
 sandałowe, piżmo 
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Z NUTĄ ORIENTALNĄ

PURE 20
100020

Charakter:  uwodzicielski, sensualny

Nuty zapachowe:
Głowy:  osmantus, czarna herbata, 
 bergamotka
Serca:  róża, frezja, magnolia, 
 orchidea
Bazy:  piżmo, paczula

PURE 97
100097

Charakter:  rozkoszny, aksamitny

Nuty zapachowe:
Głowy:  frezja, konwalia, róża 
Serca:  lilia, gardenia, palma, 
 narcyz
Bazy:  czarna porzeczka, piżmo, 
 mech dębowy

PURE 132
100132

Charakter:  ekskluzywny, intensywny 

Nuty zapachowe:
Głowy:  imbir, kardamon, pieprz, 
 pomarańcza 
Serca:  tuberoza, kokos, gardenia, 
 piwonia
Bazy:  ambra, piżmo

PURE 183
100183

Charakter:  ostry, mocny

Nuty zapachowe:
Głowy:  żurawina, różowy pieprz, 
 tamaryndowiec
Serca:  czarny fi ołek, kakao, róża, 
 ciemiernik
Bazy:  paczula, wanilia, drzewo 
 massoia

PURE 401
100401

Charakter:  słodki, fi glarny

Nuty zapachowe:
Głowy:  różowy pieprz, czerwona 
 porzeczka
Serca:  płatki jaśminu, róża, 
 piwonia
Bazy:  panna cotta, paczula, piżmo

PURE 29
100029

Charakter:  gorący, wręcz tropikalny

Nuty zapachowe:
Głowy:  marakuja, czerwona 
 porzeczka
Serca:  cyklamen, piwonia
Bazy:  piżmo, paczula

PURE 125
100125

Charakter:  wirujący, optymistyczny

Nuty zapachowe:
Głowy:  cytrusy, zielony groszek, 
 mandarynka
Serca:  zielone jabłko, gardenia, 
 bieluń, pralinki
Bazy:  jabłoń, cedr, migdały

PURE 180
100180

Charakter:  uwodzicielski, zmienny

Nuty zapachowe:
Głowy:  liczi, malina, róża 
Serca:  frezja, konwalia, cedr
Bazy:  wanilia, ambra, wetiwer

PURE 181
100181

Charakter:  fi glarny i zalotny

Nuty zapachowe:
Głowy:  czerwona porzeczka, 
 cytrusy, wodna lilia
Serca:  konwalia, cukier, sitowie, 
 róża
Bazy:  cedr, piżmo

PURE 271
100271

Charakter:  lekko zalotny, ale stonowany

Nuty zapachowe:
Głowy:  kiwi, papaja, granat
Serca:  konwalia, storczyk, hibiskus
Bazy:  cedr, ambra

PURE 272
100272

Charakter:  świeży i energetyzujący

Nuty zapachowe:
Głowy:  liście porzeczki, frezja, 
 malina, mandarynka
Serca:  irys, fi ołek, mimoza
Bazy:  sandałowiec, wanilia, 
 piżmo

 

KWIATOWE 
piękne i kobiece

To największa rodzina 
perfumeryjna. Możesz śmiało  

eksperymentować z zapachami 
i zmieniać je w zależności od okazji. 

Romantyczny, onieśmielający 
i zmysłowy charakter tych perfum 

został wręcz stworzony do 
podkreślania kobiecości.

Z NUTĄ ALDEHYDOWĄ  

PURE 21
100021

Charakter:  klasyczny, ciepły i otulający

Nuty zapachowe:
Głowy:  aldehyd, ylang-ylang, kwiat 
 pomarańczy
Serca:  róża, konwalia, irys
Bazy:  cybet, mech dębowy, 
 sandałowiec

PURE 418
100418

Charakter:  szykowny, nowoczesny, 
 dynamiczny

Nuty zapachowe:
Głowy:  jabłko, nuty wodne, fi ołek
Serca:  róża, aldehydy, gardenia 
Bazy:  piżmo, drzewo sandałowe, 
 ambra

Z NUTĄ OWOCOWĄ

PURE 10
100010

Charakter:  pobudzający, słodki

Nuty zapachowe:
Głowy:  mandarynka, liście 
 bluszczu, kwiaty champaka
Serca:  jaśmin, afrykańska 
 orchidea, róża
Bazy:  drewno amarantusa, 
 jeżyny, piżmo

PURE 17
100017

Charakter:  pobudzający, słodki

Nuty zapachowe:
Głowy:  melon, brzoskwinia, jabłko
Serca:  frezja, lilia, mimoza, 
 tuberoza, jaśmin
Bazy:  cedr, ylang-ylang, piżmo

PURE 25
100025

Charakter:  harmonijny, lekko zuchwały

Nuty zapachowe:
Głowy:  zielone jabłko, akcenty 
 wodne
Serca:  jaśmin, frezja, irys,
 passifl ora
Bazy:  sandałowiec, cedr, wanilia

PURE 400
100400

Charakter:  optymistyczny, powabny

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, wilcza jagoda
Serca:  lilia wodna, hibiskus, granat
Bazy:  piżmo, cedr

PURE 412
100412

Charakter:  pełen emocji, energetyczny

Nuty zapachowe:
Głowy:  musujący szampan, nuty 
 owocowe
Serca:  kwiat brzoskwini
Bazy:  ambra, białe piżmo, nuty 
 drzewne

PURE 415
100415

Charakter:  glamour, słodki i świeży 
 równocześnie

Nuty zapachowe:
Głowy:  truskawka, jeżyna, piżmo 
Serca:  róża majowa, róża, piwonia
Bazy:  żywica bursztynowa, 
 drzewo kaszmirowe, pralinki

PURE 416
100416

Charakter:  beztroski, pełen 
 czarującego wdzięku 

Nuty zapachowe:
Głowy:  mandarynka, sycylijska 
 cytryna, czerwone jagody, 
 klementynka 
Serca:  nektarynka, jaśmin, frezja
Bazy:  piżmo, drzewo cedrowe

PURE 420
100420

Charakter:  uwodzicielsko słodki, 
 kuszący

Nuty zapachowe:
Głowy:  czerwone owoce,  
 mandarynka
Serca:  konwalia, piwonia
Bazy:  pralina, bursztyn, piżmo, 
 karmel

Z NUTĄ WODNĄ

PURE 07
100007

Charakter:  wyważony, łagodny

Nuty zapachowe:
Głowy:  ananas, piwonia, pachnący 
 groszek 
Serca:  frezja, jaśmin, lilia
Bazy:  sandałowiec, cedr, piżmo

PURE 174
100174

Charakter:  magiczny, migotliwy 

Nuty zapachowe:
Głowy:  frezja, liczi 
Serca:  lilia, magnolia, jaśmin, imbir, 
 pieprz
Bazy:  bursztyn, piżmo

Z NUTĄ ZIELONĄ

PURE 01
100001

Charakter:  chłodny i ciepły 
 jednocześnie

Nuty zapachowe:
Głowy:  cytryna, herbata, żurawina
Serca:  jaśmin, piwonia, lilia wodna
Bazy:  nuty drzewne, paczula

PURE 81
100081

Charakter:  ekscentryczny, ale subtelny

Nuty zapachowe:
Głowy:  zielone jabłko, ogórek, 
 magnolia
Serca:  konwalia, róża, fi ołek
Bazy:  sandałowiec, ambra

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

42,90 PLN
858,00 PLN/1 l

Z NUTĄ DRZEWNĄ

PURE 414
100414

Charakter:  niezależny, bardzo kobiecy 

Nuty zapachowe:
Głowy:  kaktus
Serca:  różowa frezja, jaśmin, róża
Bazy:  cedr, nuty drzewne

PURE
Damskie
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Z NUTĄ MANDARYNKI

PURE 23
100023

Charakter:  zmysłowy, z nutą słodyczy

Nuty zapachowe:
Głowy:  konwalia, czerwona 
 pomarańcza
Serca:  mandarynka, jaśmin, róża
Bazy:  wanilia, drewno 
 sandałowe, białe piżmo

Z NUTĄ OWOCOWĄ

PURE 05
100005

Charakter:  intrygujący, nowoczesny

Nuty zapachowe:
Głowy:  frezja, gardenia
Serca:  sandałowiec, róża, 
 kolendra
Bazy:  wanilia, wetiwer, paczula

PURE 16
100016

Charakter:  bajeczny, fascynujący

Nuty zapachowe:
Głowy:  mandarynka, gruszka, nuty 
 zielone
Serca:  orchidea
Bazy:  paczula, toffi 

Z NUTĄ KWIATOWĄ 

PURE 421
100421

Charakter:  niezaprzeczalnie kobiecy, 
 z pazurem

Nuty zapachowe:
Głowy:  grejpfrut, brzoskwinia, 
 zielone liście
Serca:  róża, kwiat pomarańczy, 
 tuberoza, piwonia, irys
Bazy:  paczula, ambra, wanilia,   
 piżmo

Z NUTĄ DRZEWNĄ

PURE 18
100018

Charakter:  promienny, powabny

Nuty zapachowe:
Głowy:  pomarańcza, kwiat 
 pomarańczy
Serca:  róża, jaśmin, ylang-ylang
Bazy:  białe piżmo, wetiwer, bób 
 tonka, wanilia

Z NUTĄ OWOCOWĄ 

PURE 419
100419

Charakter:  optymistyczny, 
 niezobowiązujący 

Nuty zapachowe:
Głowy:  cytrusy, grejpfrut, 
 bergamotka, nuty wodne, 
 calone, melon, brzoskwinia
Serca:  nuty drzewne, jaśmin, 
 konwalia
Bazy:  piżmo, ambra

Z NUTĄ CYTRYNY

PURE 33
100033

Charakter:  orzeźwiający, radosny

Nuty zapachowe:
Głowy:  mango, sycylijska cytryna, 
 jabłko
Serca:  jaśmin, bambus, białe róże
Bazy:  cedr, ambra

SZYPROWE
ponętne i kuszące

Rodzina zapachów szyprowych 
przywołuje na myśl zapach 

jedwabnych szali, eleganckich 
rękawiczek. Pasują do kobiet

o silnym charakterze, 
intrygujących i zmysłowych. 

Nuta szypru doda Ci odwagi.

 

CYTRUSOWE
radosne i energetyczne

Jesteś osobą towarzyską, pogodną 
i energiczną? Cenisz sobie 

swobodę, luz i wygodę w każdej 
sytuacji? Zapachy cytrusowe 

dodadzą Ci energii, podkreślą Twój 
temperament, a dodatkowo

pozytywnie nastroją.

Z NUTĄ OWOCOWĄ 

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

42,90 PLN
858,00 PLN/1 l

PURE 34
100034

Charakter:  swobodny, radosny

Nuty zapachowe:
Głowy:  irys, ananas, hiacynt, 
 różowy pieprz
Serca:  jaśmin, cytryna
Bazy:  wanilia, wetiwer, piżmo

PURE 80
100080

Charakter:  zaskakujący, apetyczny

Nuty zapachowe:
Głowy:  sorbet truskawkowy, 
 wiśnia, ananas
Serca:  karmelizowany popcorn, 
 fi ołek, róża
Bazy:  piżmo, ambra, paczula

Z NUTĄ  POMARAŃCZY

PURE 06
100006

Charakter:  zwiewny, dyskretny

Nuty zapachowe:
Głowy:  cytryna, bergamotka, mięta
Serca:  pomarańcza, zielona 
 herbata
Bazy:  mech dębowy, ambra

PURE
Damskie
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SZYPROWE
zmysłowe, przyciągające 

uwagę
W tej rodzinie dominują zapachy 

odważne, zdecydowane, szykowne 
i eleganckie. Ich wyraźny,

a jednocześnie świeży aromat
na długo pozostaje w pamięci.

FOUGERE
uwodzicielsko męskie

Stworzone z myślą o mężczyznach 
ceniących sobie klasykę, 

przywiązanych do tradycyjnych 
kanonów męskości. To kompozycje, 

które świetnie podkreślają 
profesjonalizm i styl dojrzałych 

mężczyzn.

Z NUTĄ LAWENDY  

PURE 54
100054

Charakter:  niejednoznaczny, świeży 

Nuty zapachowe:
Głowy:  mięta, bergamotka, rum
Serca:  cedr, szałwia, lawenda
Bazy:  mech dębowy, wetiwer,
 zamsz

 PURE 63
100063

Charakter:  uwodzicielski, prowokujący

Nuty zapachowe:
Głowy:  cytryna, różowy pieprz
Serca:  lawenda, kwiat 
 pomarańczy
Bazy:  paczula, cedr, ambra

PURE 68
100068

Charakter:  charyzmatyczny, 
 pobudzający

Nuty zapachowe:
Głowy:  cytryna, bergamotka
Serca:  irys, lawenda, kardamon
Bazy:  tytoń, cedr, sandałowiec 

Z NUTĄ DRZEWNĄ  

PURE 56
100056

Charakter:  rozpalający zmysły, 
 wibrujący 

Nuty zapachowe:
Głowy:  grejpfrut, lawenda, kwiaty 
 gałki muszkatołowej, 
 wiciokrzew
Serca:  malina, heliotrop, goździk
Bazy:  cedr, żywica, jałowiec

Z NUTĄ AMBRY I PIŻMA  

PURE 110
100110

Charakter:  odrobinę zuchwały, 
 buntowniczy 

Nuty zapachowe:
Głowy:  lawenda, bergamotka, 
 kardamon
Serca:  kwiat pomarańczy, konwalia
Bazy:  piżmo, ambra, wanilia

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

42,90 PLN
858,00 PLN/1 l

PURE 189
100189

Charakter:  esencjonalny, mocny

Nuty zapachowe:
Głowy:  gwiazdy anyżu, czerwony 
 pieprz, grejpfrut
Serca:  malina, lawenda
Bazy:  heliotrop, wetiwer 

PURE 464
100464

Charakter:  wakacyjny, nienachalny, 
 świeży

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, cytryna, 
 lawenda, melon, liść ananasa
Serca:  jałowiec, frezja, kolendra
Bazy:  drzewo sandałowe, mech 
 dębowy, piżmo, drzewo 
 cedrowe

Z NUTĄ PAPROCI

PURE 43
100043

Charakter:  energetyzujący, 
 przyciągający uwagę

Nuty zapachowe:
Głowy:  mandarynka, kumkwat, 
 różowy pieprz
Serca:  kolendra, frezja, kardamon
Bazy:  nuty skóry, drzewo 
 jacaranda 

PURE 135
100135

Charakter:  zaskakujący, intensywny

Nuty zapachowe:
Głowy:  gorzka pomarańcza, 
 mandarynka
Serca:  santolina, trawa morska
Bazy:  ambra, nuty drzewne

PURE
Męskie
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PURE 462
100462

Charakter:  balansujący między 
 przepychem
  a minimalizmem  

Nuty zapachowe:
Głowy:  mandarynka, cytryna, nuty 
 morskie
Serca:  kwiat pomarańczy, 
 cynamon, mech dębowy
Bazy:  drewno kaszmirowe, 
 paczula, ambra, piżmo

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ  

PURE 461
100461

Charakter:  energetyczny, 
 orzeźwiający, z werwą

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, mandarynka, 
 limonka, liście bluszczu, 
 różowy grejpfrut 
Serca:  gałka muszkatołowa, 
 lawenda, szałwia
Bazy:  piżmo, drzewo cedrowe,
 drzewo sandałowe, paczula

Z NUTĄ KWIATOWĄ  

PURE 52
100052

Charakter:  chwytliwy, porywający

Nuty zapachowe:
Głowy:  jabłko, bergamotka, mięta
Serca:  jaśmin, pelargonia, lawenda
Bazy:  cynamon, korzenny 
 goździk, piżmo

PURE 465
100465

Charakter:  sugestywny, aromatyczny 

Nuty zapachowe:
Głowy:  kardamon, bergamotka, 
 cytryna, mięta, pomarańcza
Serca:  szałwia, lawenda, kwiat 
 pomarańczy, bób tonka, 
 petitgrain
Bazy:  drzewo sandałowe, 
 wanilia, ambra, piżmo

 

ORIENTALNE 
mocne, olśniewające

Są szczególnie intensywne, silne, 
prowokacyjne, pobudzające 

wyobraźnię. Idealnie nadają się 
na jesienne i zimowe dni oraz 

wyjątkowe okazje. To zapachy dla 
pewnych siebie mężczyzn.

 

DRZEWNE 
z klasą i na czasie

Nastrojowe, tajemnicze, ciepłe 
i szlachetne, zapachy drzewne 

dodają wiary 
we własne możliwości. 

Wyróżnia je żywiczny, leśny 
aromat. To kompozycje 

przeznaczone dla eleganckich 
mężczyzn.

Z NUTĄ KORZENNĄ  

PURE 224
100224

Charakter:  słodki, uwodzicielski

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, grejpfrut, 
 trawa
Serca:  szafran, fi ołek, jaśmin, 
 gałka muszkatołowa
Bazy:  cukier trzcinowy, wanilia, 
 ambra

PURE 459
100459

Charakter:  ekstrawertyczny, 
 oszałamiający

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, grejpfrut, 
 żywica elemi
Serca:  papryka, cynamon, szafran
Bazy:  nuty skóry, wetiwer, tytoń

PURE 466
100466

Charakter:  seksowny, intrygujący, 
 przydymiony 

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, bazylia, 
 lawenda, pomarańcza, 
 cytryna
Serca:  kwiat jabłoni, heliotrop, 
 nuty wodne, arbuz, goździk 
Bazy:  piżmo, drzewo cedrowe, 
 bób tonka, drzewo 
 sandałowe, drzewo 
 gwajakowe

PURE 468
100468

Charakter:  zdecydowany, dojrzały, 
 pociągający

Nuty zapachowe:
Głowy:  mandarynka, cynamon, 
 ananas
Serca:  drzewo cedrowe, paczula, 
 bób tonka
Bazy:  ambra, piżmo, drzewo 
 gwajakowe

Z NUTĄ WODNĄ  

PURE 457
100457

Charakter:  świeży, minimalistyczny

Nuty zapachowe:
Głowy:  grejpfrut, mandarynka, 
 nuty wodne
Serca:  jaśmin, liść laurowy
Bazy:  ambra, paczula, mech 
 dębowy 

PURE 460
100460

Charakter:  świeży, ponadczasowy, 
 nieskrępowany

Nuty zapachowe:
Głowy:  cytryna, jabłko, bazylia, 
 bergamotka, goździk 
Serca:  róża, pieprz, jaśmin, 
 kardamon, gałka 
 muszkatołowa, konwalia 
 majowa 
Bazy:  drzewo cedrowe, piżmo, 
 wanilia

PURE 469
100469

Charakter:  współczesny, 
 energetyzujący, metaliczny 

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, ananas, liść 
 czarnej porzeczki
Serca:  nuty wodne, drzewo 
 kaszmirowe, kardamon
Bazy:  paczula, drzewo 
 sandałowe, piżmo

Z NUTĄ OWOCOWĄ  

PURE 55
100055

Charakter:  lekki, a zarazem elegancki

Nuty zapachowe:
Głowy:  kolendra, jabłko
Serca:  kadzidło, pieprz syczuański
Bazy:  wanilia, nuty drzewne

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

42,90 PLN
858,00 PLN/1 l

Z NUTĄ AMBRY

PURE 64
100064

Charakter:  gustowny i zmysłowy

Nuty zapachowe:
Głowy:  mandarynka, cedr, anyż
Serca:  rozmaryn, kwiaty drzewa 
 oliwnego
Bazy:  piżmo, gwajakowiec, 
 bób tonka 

PURE 458
100458

Charakter:  orientalny, ale orzeźwiający

Nuty zapachowe:
Głowy:  mięta, kolendra
Serca:  czarny pieprz, ambra, 
 wetiwer
Bazy:  mech dębowy, paczula, 
 wanilia

PURE
Męskie
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Z NUTĄ POMARAŃCZY

PURE 93
100093

Charakter:  nowoczesny, żywy

Nuty zapachowe:
Głowy:  ananas, rozmaryn, 
 bergamotka
Serca:  cyklamen, lawenda, jaśmin, 
 imbir
Bazy:  mech dębowy, bluszcz 

WODNE
chłodne i inspirujące

Inspirowane orzeźwiającą bryzą, 
wakacyjną przygodą, letnim 

deszczem. Proste, nowoczesne, 
radosne i niezobowiązujące. 

Sprawdzą się w sytuacjach, 
gdy można pozwolić sobie

na więcej swobody.

 

CYTRUSOWE
świeże i pobudzające

Zapachy lekkie, silnie odświeżające 
i energetyzujące, skomponowane 

z myślą o mężczyznach młodych 
duchem, kochających życie. 

Dają uczucie relaksu i odprężenia, 
a dodatkowo pobudzają

do działania.

Z NUTĄ ZIELONĄ  

PURE 451
100451

Charakter:  czysty, energetyzujący 

Nuty zapachowe:
Głowy:  nuty wodne, rozmaryn
Serca:  kardamon, sekwoja
Bazy:  piżmo, paczula

PURE 463
100463

Charakter:  biznesowy, jednak 
 niekonwencjonalny 

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, kardamon, 
 yuzu
Serca:  rozmaryn, akord wody 
 morskiej, pelargonia
Bazy:  drzewo cedrowe, 
 wetiwer, mech dębowy 

Z NUTĄ WODNĄ  

PURE 467
100467

Charakter:  zawadiacki, lekki
 i nieuchwytny 

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, mandarynka, 
 mięta pieprzowa
Serca:  nuty morskie, imbir, 
 kardamon, lawenda
Bazy:  labdanum, drzewo 
 cedrowe, ambra, piżmo

Z NUTĄ CYTRYNY

PURE 57
100057

Charakter:  pełen słońca, mistrzowski

Nuty zapachowe:
Głowy:  śliwka, jabłko, bergamotka
Serca:  cynamon, różowy pieprz
Bazy:  wanilia, jamajski rum 

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

42,90 PLN
858,00 PLN/1 l

Z NUTĄ MANDARYNKI

PURE 134
100134

Charakter:  orzeźwiający, zniewalający

Nuty zapachowe:
Głowy:  gorzka pomarańcza, 
 cytryna, bergamotka
Serca:  rozmaryn, morska trawa, 
 fi ołek
Bazy:  paczula, cedr, ambra 

PURE 452
100452

Charakter:  mocno odświeżający, 
 migotliwy

Nuty zapachowe:
Głowy:  aldehyd, mięta, cytrusy, 
 nuty wodne
Serca:  neroli, cedr, pieprz, cyprys
Bazy:  bób tonka, wanilia, wetiwer

PHEROMONE PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

47,90 PLN
958,00 PLN/1 l

 Szukasz kropki nad „i” 
w stylizacji na randkę idealną? 

WYBIERZ PHEROMONE!  
Daj się zapamiętać. Dzięki tym 

perfumom nikt nie przejdzie obok 
Ciebie obojętnie! Feromony to 

bezwonne substancje, dodane do 
perfum wzmacniają ich pobudzające 

działanie. Feromony to sekretna 
broń, której zadaniem jest 

zwiększanie atrakcyjności i pewności 
siebie. Jeszcze nigdy uwodzenie nie 

było tak proste!

FLIRT   

05
120005

10
120010

18
120018

23
120023

101
120101

ATRAKCYJNOŚĆ  

97
120097

173
120173

   UWODZENIE

52
120052

110
120110

   SUKCES

64
120064

134
120134

   PEWNOŚĆ SIEBIE

43
120043

56
120056

SUKCES    

33
120033

81
120081

98
120098

 Damskie  Męskie

PURE
Męskie
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INTENSE PERFUMY
Pojemność: 50 ml

49,90 PLN
998,00 PLN/1 l

 CYTRUSOWE
Z NUTĄ CYTRYNY  

INTENSE 33
110033 | Orzeźwiające i energetyczne

Z NUTĄ MANDARYNKI  

INTENSE 23
110023 | Romantycznie radosne

 ORIENTALNE
Z NUTĄ KWIATOWĄ  

INTENSE 09
110009 | Odkryj tajemnicę

Z NUTĄ OWOCOWĄ  

INTENSE 98
110098 | Elegancja w biznesie

Z NUTĄ KORZENNĄ  

INTENSE 173
110173 | Egzotyczna podróż

 SZYPROWE
Z NUTĄ OWOCOWĄ  

INTENSE 05
110005 | Rozpala zmysły

Z NUTĄ DRZEWNĄ  

INTENSE 18
110018 | Delikatna prowokacja

 Szukasz zapachu 
trwałego…

bardzo trwałego…

WYBIERZ INTENSE! 
Ciesz się ulubionym zapachem 

przez niewiarygodnie długi czas!
Zaperfumowanie aż do 30%!

 KWIATOWE
Z NUTĄ OWOCOWĄ  

INTENSE 10
110010 | Zapach, który prowokuje

INTENSE 17
110017 | Moc uwodzenia

INTENSE 25
110025 | Czarująca kompozycja

Z NUTĄ ORIENTALNĄ  

INTENSE 97
110097 | Zawsze na czasie

Z NUTĄ ZIELONĄ  

INTENSE 81
110081 | Świeżo i delikatnie

Z NUTĄ ALDEHYDOWĄ  

INTENSE 21
110021 | Klasycznie 

Woda kolońska (3-5%)

Woda toaletowa (poniżej 16%)

Woda perfumowana (16%)

Perfumy (20%)

INTENSE (24-30%)

Damskie | Zaperfumowanie: 30% Męskie | Zaperfumowanie: 24% 

 SZYPROWE
Z NUTĄ DRZEWNĄ  

INTENSE 56
110056 | Zdecydowanie 
współczesny

Z NUTĄ AMBRY I PIŻMA  

INTENSE 110
110110 | Wyzwolony, męski 
i odważny

 ORIENTALNE
Z NUTĄ KWIATOWĄ  

INTENSE 52
110052 | Defi nicja mężczyzny 
XXI wieku

Z NUTĄ AMBRY

INTENSE 64
110064 | Siła elegancji

 FOUGERE 
Z NUTĄ PAPROCI  

INTENSE 43
110043 | Antidotum na nudę

 CYTRUSOWE 
Z NUTĄ MANDARYNKI  

INTENSE 134
110134 | Esencja lekkości
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 KWIATOWE
Z NUTĄ OWOCOWĄ  
Brzmi przepysznie, prawda?

FM 600
Charakter:  radosny, dziewczęcy 

Nuty zapachowe:
Głowy:  wiśnia, mandarynka, nuty 
 zielone
Serca:  malina, jaśmin, róża
Bazy:  drzewo sandałowe, ambra

   ORIENTALNE
Z NUTĄ OWOCOWĄ  

FM 237* 

Charakter:  prowokujący, zalotny 

Nuty zapachowe:
Głowy:  owoce egzotyczne,
 czarna porzeczka
Serca:  peonia, jaśmin, śliwka
Bazy:  wanilia, piżmo, ambra

 KWIATOWE
Z NUTĄ ORIENTALNĄ  

FM 239* 

Charakter:  wibrujący, intensywny 

Nuty zapachowe:
Głowy:  kardamon, różowy pieprz, 
 mandarynka
Serca:   irys, leśne dzwonki,  cejlońska 

herbata
Bazy:  cedr, wetiwer, piżmo

 DRZEWNE
Z NUTĄ KWIATOWĄ  

FM 241* 

Charakter:  uwodzicielski, nieskrępowany, 
 pełen wdzięku 

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka
Serca:  ylang-ylang, lilia Casablanca, 
 kwiat pomarańczy
Bazy:  drzewo sandałowe, żywica 
 bursztynowa, wanilia

  FOUGERE
Z NUTĄ LAWENDY  
Wyśmienity towarzysz!

FM 601
Charakter:  świeży i energetyczny 

Nuty zapachowe:
Głowy:  cytryna, jałowiec, 
 kardamon
Serca:  jabłko, lawenda, geranium
Bazy:  cedr, wanilia, bób tonka

KLASYKA W WERSJI MINI 
PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

18,45 PLN
1230,00 PLN/1 l

Twój zapach pod ręką! 
Ulubiony zapach chcesz mieć 
zawsze przy sobie. Noszenie 

całego fl akonika perfum może być 
jednak kłopotliwe. Rozwiązaniem 

są perfumy w wersji mini – idealne 
do torebki!

ZNAJDŹ SWÓJ STYL!
Wody toaletowe stworzone z myślą o dziewczętach i chłopcach, którzy dopiero 
rozpoczynają swoją przygodę z perfumami. EKSPERYMENTUJ Z MODĄ!

WODA TOALETOWA
Pojemność: 30 ml

29,90 PLN
996,67 PLN/1 l

Girls Boys

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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Z NUTĄ OWOCOWĄ 

FM 149
Charakter:  radosny i zmysłowy

Nuty zapachowe:
Głowy:  biała herbata, ryż basmati
Serca:  kwiat wiśni, frangipani,  
 heliotrop
Bazy:  piżmo, drewno tanaka, 
 kadzidło, wanilia

FM 362
Charakter:  obezwładniający,
 uwodzicielski

Nuty zapachowe:
Głowy:  liść czarnej porzeczki
Serca:  róża, frezja
Bazy:  paczula, wanilia,
 ambroksan, 
 nuty drzewne

FM 192
Charakter:  zniewalający, słodki

Nuty zapachowe:
Głowy:  gruszka, kwiat pomarańczy
Serca:  kwiat tiare, lilia
Bazy:  miód, paczula

 

SZYPROWE
ponętne i kuszące

KOLEKCJA LUKSUSOWA
Damska
Kolekcja Luksusowa to bogaty wybór perfum i wód perfumowanych w oryginalnych, podkreślających 
ich piękno fl akonach.

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

Z NUTĄ DRZEWNĄ  

FM 357
Charakter:  esencjonalny, mocno 
 pudrowy

Nuty zapachowe:
Głowy:  mandarynka, różowy pieprz
Serca:  róża, mimoza, irys, paczula
Bazy:  wanilia, drzewo sandałowe, 
 bób tonka

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

62,55 PLN
1251,00 PLN/1 lZ NUTĄ ORIENTALNĄ  

FM 356
Charakter:  egzotyczny, seksowny

Nuty zapachowe:
Głowy:  fi ołek, frangipani
Serca:  jaśmin, osmantus
Bazy:  paczula, piżmo

Perfumy 30 ml | Zaperfumowanie: 20%   

52,50 PLN
1750,00 PLN/1 l



48 49|  FEDERICO MAHORA / KOLEKCJA LUKSUSOWA DAMSKA FEDERICO MAHORA / KOLEKCJA LUKSUSOWA DAMSKA   |

Z NUTĄ DRZEWNĄ  

FM 363
Charakter:  hipnotyzujący, egzotyczny

Nuty zapachowe:
Głowy:  szafran, cypriol, labdanum
Serca:  agar (oud), róża turecka, 
 róża bułgarska
Bazy:  agar (oud), gwajakowiec, 
 paczula

FM 364
Charakter:  odważny, intrygujący

Nuty zapachowe:
Głowy:  kwiat pomarańczy, 
 kardamon
Serca:  agar (oud), róża, nuty skóry
Bazy:  szafran, wanilia, nuty 
 drzewne

FM 142
Charakter:  prowokujący, uzależniający

Nuty zapachowe:
Głowy:  jeżyny, liście mandarynki
Serca:  róża, tuberoza, kwiat 
 pomarańczy
Bazy:  sandałowiec, bób tonka, 
 wanilia

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

FM 162
Charakter:  klasyczny, lekko słodki

Nuty zapachowe:
Głowy:  miód kwiatowy
Serca:  róża, wanilia
Bazy:  piżmo, paczula

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

Z NUTĄ KORZENNĄ

FM 366
Charakter:  buntowniczy, miejski, 
 seksowny, z pazurem

Nuty zapachowe:
Głowy:  różowy pieprz, kwiat 
 pomarańczy, gruszka
Serca:  kawa, jaśmin
Bazy:  wanilia, paczula, cedr

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

62,55 PLN
1251,00 PLN/1 l

FM 359
Charakter:  magnetyczny, intensywny

Nuty zapachowe:
Głowy:  jaśmin, heliotrop
Serca:  korzeń irysa, drewno 
 kaszmirowe
Bazy:  ambra, wanilia

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

69,60 PLN
1392,00 PLN/1 l

 

ORIENTALNE 
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ OWOCOWĄ

FM 286
Charakter:  seksowny, wyrafi nowany

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka
Serca:  róża, paczula
Bazy:  ambra, pomarańcza

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

WODA PERFUMOWANA
Zaperfumowanie: 16% | Pojemność: 100 ml

58,50 PLN
585,00 PLN/1 l

Z NUTĄ MANDARYNKI  

FM 296
Charakter:  wysublimowany, klasyczny

Nuty zapachowe:
Głowy:  opuncja, zielona
 mandarynka, gruszka,  
 bergamotka
Serca:  lilia, jaśmin, kardamon, 
 narcyz
Bazy:  drzewo oliwne, 
 sandałowiec, cedr

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

69,60 PLN
1392,00 PLN/1 l

 

CYTRUSOWE
radosne i energetyczne
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Z NUTĄ OWOCOWĄ  

FM 319
Charakter:  odważny, niejednoznaczny

Nuty zapachowe:
Głowy:  cytrusy, nuty zielone
Serca:  fi ga, kawior
Bazy:  drewno fi gowca, piżmo

Perfumy 30 ml | Zaperfumowanie: 20%   

62,55 PLN
2085,00 PLN/1 l

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ  

FM 298
Charakter:  pełen energii, świeży

Nuty zapachowe:
Głowy:  cytrusy, piwonia
Serca:  róża, osmantus
Bazy:  paczula, sandałowiec

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

FM 283
Charakter:  prowokujący, słodki

Nuty zapachowe:
Głowy:  nektarynka, czarna 
 porzeczka, brzoskwinia
Serca:  kwiat pomarańczy, dzika 
 orchidea
Bazy:  piżmo, bursztyn

Woda perfumowana 100 ml
Zaperfumowanie: 16%

55,20 PLN
552,00 PLN/1 l

Z NUTĄ KWIATOWĄ  

FM 287
Charakter:  nęcący, tajemniczy

Nuty zapachowe:
Głowy:  gardenia, nuty zielone
Serca:  jaśmin, migdały
Bazy:  chińska lukrecja, ambra, 
 piżmo, wanilia

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

FM 313
Charakter:  szykowny, zniewalający

Nuty zapachowe:
Głowy:  cytryna, malina
Serca:  kwiat pomarańczy, jaśmin
Bazy:  paczula, biały miód

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

84,70 PLN
1694,00 PLN/1 l

FM 358
Charakter:  ultrakobiecy, zachwycający

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, czarna 
 porzeczka
Serca:  jaśmin, konwalia
Bazy:  cedr, sandałowiec, bób 
 tonka, wanilia

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

FM 360
Charakter:  delikatny, czarujący

Nuty zapachowe:
Głowy:  limonka, kwiat grejpfruta
Serca:  frezja, wiciokrzew, białe 
 kwiaty
Bazy:  ambra, brzoza

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

62,55 PLN
1251,00 PLN/1 l

 

DRZEWNE 
wytworne i z klasą

 

KWIATOWE 
bardzo kobiece
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Z NUTĄ DRZEWNĄ  

FM 320
Charakter:  romantyczny, odrobinę 
 tajemniczy

Nuty zapachowe:
Głowy:  jeżyna, żurawina
Serca:  fi ołek, róża damasceńska, 
 peonia
Bazy:  paczula, drzewo sandałowe

Woda perfumowana 100 ml
Zaperfumowanie: 16%

58,50 PLN
585,00 PLN/1 l

FM 281
Charakter:  wibrujący, gorący

Nuty zapachowe:
Głowy:  czarna porzeczka
Serca:  jaśmin, róża
Bazy:  piżmo, truskawka

Perfumy 30 ml | Zaperfumowanie: 20%   

52,50 PLN
1750,00 PLN/1 l

FM 351
Charakter:  wielowymiarowy,
 sensualny

Nuty zapachowe:
Głowy:  brzoskwinia, frezja, zielony 
 absynt
Serca:  róża, irys
Bazy:  drzewo sandałowe, piżmo, 
 ambra

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

FM 365
Charakter:  klasyczny, z nutą
 barokowego przepychu

Nuty zapachowe:
Głowy:  grejpfrut, bergamotka
Serca:  róża, narcyz, jaśmin, 
 geranium, paczula
Bazy:  drzewo sandałowe, wanilia, 
 białe piżmo, bób tonka

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

FM 291
Charakter:  czarujący, soczysty

Nuty zapachowe:
Głowy:  malina, liczi
Serca:  frezja, róża
Bazy:  paczula, wanilia

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

FM 292
Charakter:  egzotyczny, orzeźwiający

Nuty zapachowe:
Głowy:  liczi, śliwka, truskawka, 
 gruszka
Serca:  fi ołek, jaśmin
Bazy:  ambra, wanilia, drewno 
 tekowe

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

FM 322
Charakter:  pogodny, zmysłowy

Nuty zapachowe:
Głowy:  pigwa, grejpfrut
Serca:  jaśmin, hiacynt
Bazy:  białe piżmo, cedr

FM 323
Charakter:  słodki, kobiecy

Nuty zapachowe:
Głowy:  jabłko, arbuz, liczi
Serca:  magnolia, róża
Bazy:  białe piżmo, cedr

Z NUTĄ OWOCOWĄ  

FM 321
Charakter:  subtelny, powabny

Nuty zapachowe:
Głowy:  nektarynka, gruszka,  
 brzoskwinia
Serca:  jaśmin, róża
Bazy:  piżmo, cedr

Woda perfumowana 100 ml
Zaperfumowanie: 16%

58,50 PLN
585,00 PLN/1 l

FM 367
Charakter:  stylowy, wytworny,
 ekskluzywny

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, mango, neroli, 
 mandarynka, grejpfrut
Serca:  fi ołek, kwiat pomarańczy
Bazy:  ambra, piżmo, cedr, drzewo 
 sandałowe

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

79,65 PLN
1593,00 PLN/1 l

Z NUTĄ WODNĄ  

FM 141
Charakter:  krystalicznie czysty, 
 romantyczny

Nuty zapachowe:
Głowy:  yuzu, granat, akord lodu
Serca:  lotos, magnolia, piwonia
Bazy:  ambra, piżmo, mahoń

FM 361
Charakter:  optymistyczny, promienny

Nuty zapachowe:
Głowy:  nuty wodne, grejpfrut, 
 cytryna
Serca:  gardenia, groszek, białe 
 kwiaty
Bazy:  piżmo, nuty drzewne

 

KWIATOWE 
bardzo kobiece

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

WODA PERFUMOWANA
Zaperfumowanie: 16% | Pojemność: 100 ml

58,50 PLN
585,00 PLN/1 l
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FM 352
Charakter:  aksamitny, porywający

Nuty zapachowe:
Głowy:  kwiat pomarańczy
Serca:  jaśmin
Bazy:  paczula, miód

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

FM 353
Charakter:  upajająco słodki, apetyczny

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka
Serca:  kwiat pomarańczy, jaśmin, 
 bułgarska róża
Bazy:  wanilia, karmelizowany 
 cukier

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

62,55 PLN
1251,00 PLN/1 l

FM 146
Charakter:  przepojony słodyczą, 
 tajemniczy

Nuty zapachowe:
Głowy:  frezja, jabłko, pieprz jamajski
Serca:  fi ołek, hibiskus, róża, bez
Bazy:  labdanum, drzewo 
 sandałowe, cedr, zamsz

FM 147
Charakter:  gustowny, powabny

Nuty zapachowe:
Głowy:  liczi, mandarynka, 
 brzoskwinia
Serca:  śliwka, konwalia, lilia
Bazy:  wanilia, ambra, piżmo

FM 355
Charakter:  zmysłowy, pociągający

Nuty zapachowe:
Głowy:  nuty cytrusowe
Serca:  herbata jaśminowa,
 lilia
Bazy:  sandałowiec, cedr, wanilia

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

62,55 PLN
1251,00 PLN/1 l

Z NUTĄ ORIENTALNĄ  

FM 297
Charakter:  seksowny, pełen pasji

Nuty zapachowe:
Głowy:  świeże, słodkie jabłko
Serca:  kwiat pomarańczy, białe 
 róże
Bazy:  drzewo sandałowe, crème 
 brûlée, wanilia

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

84,70 PLN
1694,00 PLN/1 l

FM 354
Charakter:  spokojny, relaksujący

Nuty zapachowe:
Głowy:  róża, fi ołek alpejski, kwiat 
 bawełny
Serca:  aromat tkaniny
Bazy:  irys, piżmo

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

62,55 PLN
1251,00 PLN/1 l

FM 317
Charakter:  kuszący, zmysłowy

Nuty zapachowe:
Głowy:  czerwone jagody, różowy 
 pieprz
Serca:  malina, brzoskwinia, fi ołek, 
 bez
Bazy:  paczula, ambra

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

FM 318
Charakter:  lekki, energetyzujący

Nuty zapachowe:
Głowy:  mięta, cytryna
Serca:  czerwony pieprz, piwonia, 
 jaśmin
Bazy:  cedr, labdanum, cukier

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

69,60 PLN
1392,00 PLN/1 l

 

KWIATOWE 
bardzo kobiece

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l
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Z NUTĄ OWOCOWĄ  

FM 169
Charakter:  relaksujący, korzenny

Nuty zapachowe:
Głowy:  sycylijska mandarynka
Serca:  rozmaryn, palisander, 
 pieprz syczuański
Bazy:  kadzidło, mech dębowy

Woda perfumowana 100 ml
Zaperfumowanie: 16%

55,20 PLN
552,00 PLN/1 l

Z NUTĄ OWOCOWĄ  

FM 195
Charakter:  szlachetny, klasyczny

Nuty zapachowe:
Głowy:  kolendra, bazylia
Serca:  kardamon
Bazy:  cedr, ambra, tytoń

Woda perfumowana 100 ml
Zaperfumowanie: 16%

55,20 PLN
552,00 PLN/1 l

Z NUTĄ WETIWERU  

FM 151
Charakter:  wyrafi nowany, imponujący

Nuty zapachowe:
Głowy:  cytryna, bergamotka, imbir
Serca:  cedr, bursztyn
Bazy:  geranium, piżmo

FM 152
Charakter:  wytworny, harmonijny

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka
Serca:  pieprz, kadzidło, 
 skóra, tytoń
Bazy:  cedr

FM 329
Charakter:  zmysłowy i nowoczesny

Nuty zapachowe:
Głowy:  czarny pieprz, bergamotka
Serca:  lawenda, kolendra
Bazy:  wetiwer

FM 333
Charakter:  chłodny, dynamiczny

Nuty zapachowe:
Głowy:  mandarynka, grejpfrut, 
 bergamotka
Serca:  galbanum, fi ołek, gałka 
 muszkatołowa
Bazy:  wetiwer, paczula, cedr

Woda perfumowana 100 ml
Zaperfumowanie: 16%

58,50 PLN
585,00 PLN/1 l

KOLEKCJA LUKSUSOWA
Męska

 

DRZEWNE 
wytworne i z klasą

 

SZYPROWE
ponętne i kuszące

WODA PERFUMOWANA
Zaperfumowanie: 16% | Pojemność: 100 ml

55,20 PLN
552,00 PLN/1 l
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Z NUTĄ PACZULI  

FM 331
Charakter:  śmiały, pełen energii

Nuty zapachowe:
Głowy:  gruszka, pomarańcza
Serca:  gałka muszkatołowa
Bazy:  paczula, skóra

FM 160
Charakter:  łagodny, zaskakujący

Nuty zapachowe:
Głowy:  liście pomidora, kwiaty 
 wodne, czarna porzeczka
Serca:  czarny pieprz, róża
Bazy:  paczula

Z NUTĄ PAPROCI  

FM 332
Charakter:  lekki, pełen energii

Nuty zapachowe:
Głowy:  zielone jabłko, mięta, 
 mandarynka 
Serca:  imbir, szałwia, paproć
Bazy:  mech dębowy, piżmo, 
 sandałowiec

Woda perfumowana 100 ml
Zaperfumowanie: 16%

58,50 PLN
585,00 PLN/1 l

Z NUTĄ LAWENDY  

FM 300
Charakter:  lekki, dynamiczny

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, cytryna, 
 grejpfrut
Serca:  imbir, lawenda
Bazy:  cedr atlaski

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%   

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

FM 327
Charakter:  nieujarzmiony, mocny

Nuty zapachowe:
Głowy:  grejpfrut, różowy pieprz
Serca:  gałka muszkatołowa, imbir, 
 jaśmin
Bazy:  wetiwer, paczula, labdanum

FM 334
Charakter:  orzeźwiający, z nutką 
 pikanterii

Nuty zapachowe:
Głowy:  grejpfrut, pomarańcza
Serca:  liście pelargonii, czarny 
 pieprz, różowy pieprz
Bazy:  cedr, wetiwer, paczula

FM 198
Charakter:  ekstrawagancki, 
 wyrazisty

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka
Serca:  czarny pieprz, tytoń
Bazy:  paczula, cyprys

Perfumy 50 ml
Zaperfumowanie: 20%

55,20 PLN
1104,00 PLN/1 l

 

FOUGERE 
uwodzicielsko męskie

WODA PERFUMOWANA
Zaperfumowanie: 16% | Pojemność: 100 ml

55,20 PLN
552,00 PLN/1 l

 

DRZEWNE 
wytworne i z klasą
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Z NUTĄ KWIATOWĄ  

FM 302
Charakter:  klasyczny, bardzo męski

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, kolendra, 
 kardamon
Serca:  cedr, ambra
Bazy:  róża, jaśmin, frezja

Woda perfumowana 100 ml
Zaperfumowanie: 16%

69,60 PLN
696,00 PLN/1 l

Z NUTĄ OWOCOWĄ  

FM 325
Charakter:  nowoczesny,
 energetyzujący

Nuty zapachowe:
Głowy:  mandarynka
Serca:  neroli, kardamon
Bazy:  paczula, cedr, absynt

Woda perfumowana 100 ml
Zaperfumowanie: 16%

69,60 PLN
696,00 PLN/1 l

Z NUTĄ KORZENNĄ  

FM 199
Charakter:  bogaty, wielowątkowy

Nuty zapachowe:
Głowy:  włoska mandarynka, mięta 
 pieprzowa
Serca:  cynamon, róża turecka, 
 kardamon
Bazy:  nuty skórzane

Woda perfumowana 100 ml
Zaperfumowanie: 16%

55,20 PLN
552,00 PLN/1 l

Z NUTĄ DRZEWNĄ  

FM 335
Charakter:  wyrazisty, nowoczesny

Nuty zapachowe:
Głowy:  palisander, kardamon, 
 pieprz
Serca:  wetiwer, agar (oud)
Bazy:  wanilia, ambra

Woda perfumowana 100 ml
Zaperfumowanie: 16%

58,50 PLN
585,00 PLN/1 l

FM 301
Charakter:  energetyczny, mocny

Nuty zapachowe:
Głowy:  mandarynka, cytryna
Serca:  cedr, kolendra
Bazy:  ambra, labdanum

Woda perfumowana 100 ml
Zaperfumowanie: 16%

55,20 PLN
552,00 PLN/1 l

FM 326
Charakter:  uwodzicielski, zmysłowy

Nuty zapachowe:
Głowy:  liście brzozy
Serca:  kardamon, afrykański 
 fi ołek
Bazy:  nuty drzewne, piżmo

Woda perfumowana 100 ml
Zaperfumowanie: 16%

55,20 PLN
552,00 PLN/1 l

FM 336
Charakter:  dystyngowany, 
 wyróżniający się z tłumu

Nuty zapachowe:
Głowy:  bergamotka, kwiat 
 pomarańczy, lawenda, anyż
Serca:  gałka muszkatołowa, lilia  
 wodna, śliwka, cynamon, 
 jagody jałowca
Bazy:  labdanum, paczula, skóra, 
 żywica bursztynowa

Woda perfumowana 100 ml
Zaperfumowanie: 16%

58,50 PLN
585,00 PLN/1 l

FM 328
Charakter:  wytworny, pełen wdzięku

Nuty zapachowe:
Głowy:  pieprz
Serca:  lawenda, kardamon, koper 
 włoski
Bazy:  paczula, wanilia

Woda perfumowana 100 ml
Zaperfumowanie: 16%

55,20 PLN
552,00 PLN/1 l

 

ORIENTALNE 
mocne i nieujarzmione



PIELĘGNACJA 
Z MYŚLĄ  
O TOBIE
Odkryj kosmetyki odpowiednie dla 
siebie. W bogatym portfolio naszej marki 
znajdziesz fantastyczne serie do pielęgnacji 
twarzy i ciała. Pomóż zapewnić swojej 
skórze witalność, odzyskać jędrność  
i pełnię blasku, zatrzymać czas, a także 
nadać jej zdrowy, piękny wygląd. Podaruj jej 
to, czego najbardziej potrzebuje!



UNIWERSALNY KREM PIELĘGNACYJNY
COMPLETE CARE CREAM

Kompleksowa pielęgnacja dla całej rodziny! Dzięki wyjątkowej, 
delikatnej formule nadaje się do każdego typu skóry, także 
wrażliwej i dziecięcej od 3. roku życia. Pozostawia delikatny 
fi lm ochronny, a składniki w nim zawarte optymalnie nawilżają 
i wygładzają skórę twarzy, ciała i rąk.

  zawiera oleje z kokosa i awokado wzmacniające 
barierę ochronną skóry 

  z pantenolem oraz alantoiną, które łagodzą 
podrażnienia i działają przeciwzapalnie

  z kompleksem witamin C i E opóźniających 
procesy starzenia

30 ml |  501001

24,90 PLN
830,00 PLN/1 l
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FEDERICO MAHORA
Codzienna pielęgnacja twarzy i ciała może być prosta i przyjemna! 
Pośpiech, liczne podróże – w dzisiejszym świecie kosmetyki wielofunkcyjne są 
na wagę złota. Taki jest nasz nowy krem przeznaczony dla całej rodziny
i do każdego typu skóry. 

MAŁY KREM, DUŻA PRZYJEMNOŚĆ 

Ten kosmetyk warto mieć zawsze przy sobie. 
Jest doskonały do zabrania w podróż. 
Ma niewielki rozmiar, więc zmieści się nawet 
w małej torebce! 
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βGLUCAN ACTIVE
Seria kosmetyków, których najważniejszym składnikiem jest kosmetyczne 
odkrycie: innowacyjny i naturalny beta-glukan z owsa. Uniwersalne kosmetyki 
polecane są zarówno paniom, jak i panom, i to niezależnie od wieku. Efekty ich 
działania są zachwycające! 

SKUTECZNOŚĆ 
BETA-GLUKANU ZOSTAŁA 
POTWIERDZONA LICZNYMI 
BADANIAMI: 

• zapewnia skórze optymalne 
nawilżenie,

• pobudza produkcję kolagenu, 
przez co działa odmładzająco 
i przeciwstarzeniowo,

• regeneruje suchą skórę, 
łagodzi podrażnienia, 
wspomaga procesy gojenia, 

• uelastycznia i napina skórę, 
sprawiając, że staje się ona 
sprężysta i gładka,

• jest naturalnym czynnikiem 
zabezpieczającym przed 
promieniowaniem UV.

SERUM DO TWARZY
FACE SERUM

Nowoczesny, intensywnie działający 
kosmetyk do każdego rodzaju 
skóry, szczególnie polecany do 
cery z problemami trądzikowymi, 
wrażliwej, zmęczonej i przesuszonej. 
Przeznaczone do regularnego 
stosowania w zastępstwie kremu, 
najlepiej rano i wieczorem, jak również 
na wybrane miejsca na twarzy i ciele, 
wymagające specjalnej pielęgnacji. 

  nie zawiera alergenów

30 ml | SR1

61,20 PLN
2040,00 PLN/1 l

EMULSJA DO DEMAKIJAŻU 3 W 1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Wyjątkowo łagodna, hipoalergiczna formuła o lekkiej 
konsystencji. Doskonale zmywa makijaż, także 
wodoodporny, skutecznie usuwa zanieczyszczenia i tonizuje, 
pozostawiając twarz gładką i odżywioną. 

  siła składników: beta-glukan z owsa, pantenol, olej 
ze słodkich migdałów, witamina E, hydrolat oczarowy, 
ekstrakt z róży stulistnej

  nie wymaga spłukiwania 

  przebadana pod nadzorem lekarza okulisty

200 ml | ED1

31,90 PLN
159,50 PLN/1 l

NAWILŻAJĄCO-
-WYGŁADZAJĄCY KREM 
DO RĄK | KR3
MOISTURISING & SMOOTHING HAND 
CREAM

Długotrwale nawilża i koi skórę dłoni, 
sprawiając, że staje się aksamitnie 
gładka w dotyku. Systematycznie 
stosowany poprawia koloryt skóry 
i wzmacnia matowe, kruche paznokcie.

REGENERUJĄCO-
-ODŻYWCZY KREM 
DO RĄK | KR2
REGENERATING & NOURISHING HAND 
CREAM

Stworzony w odpowiedzi na potrzeby 
przesuszonej, bardzo zniszczonej 
skóry rąk stale narażonych na działanie 
szkodliwych czynników zewnętrznych. 
Intensywnie odżywia i wygładza skórę 
oraz poprawia kondycję paznokci, 
nadając im zdrowy i zadbany wygląd.

  formuła oparta o beta-glukan, olej 
ryżowy, olej rycynowy, alantoinę

NAWILŻAJĄCY BALSAM 
DO CIAŁA
MOISTURISING BODY BALM

Nawilża i odżywia skórę, nadając jej 
jędrność i elastyczność. Do pielęgnacji 
każdego rodzaju skóry.

300 ml | BN1

35,90 PLN
119,67 PLN/1 l

ANTYCELLULITOWY 
BALSAM DO CIAŁA
ANTICELLULITE BODY BALM

Zawiera unikalny kompleks Anticellulite 
Forte, który modeluje sylwetkę 
i wzmacnia tkanki. Regularnie 
stosowany stopniowo redukuje efekt 
tzw. skórki pomarańczowej, w widoczny 
sposób wysmuklając uda, biodra, 
pośladki i okolice brzucha.

300 ml | CEL1

39,90 PLN
133,00 PLN/1 l

KREM NAWILŻAJĄCY | KN1
MOISTURISING FACE CREAM

Głęboko nawilża skórę, która z każdym dniem 
odzyskuje witalność i zdrowy wygląd. Beta-glukan
z owsa wspomaga syntezę kolagenu, kwas hialuronowy, 
mleczan sodu i gliceryna zapobiegają przesuszeniu 
skóry, a estry wyższych kwasów tłuszczowych 
odbudowują płaszcz lipidowy naskórka.

Problem: skóra sucha i odwodniona.

KREM PÓŁTŁUSTY | KP1
SEMI-RICH FACE CREAM

Zawiera składniki odżywcze i regenerujące oraz delikatnie 
natłuszczające. Beta-glukan aktywnie odbudowuje skórę 
i ją uelastycznia, estry wyższych kwasów tłuszczowych 
pomagają utrzymać właściwy poziom nawilżenia naskórka, 
a olej kokosowy i masło shea przywracają jędrność.

Problem: skóra pozbawiona sprężystości 
lub mieszana.

KREM TŁUSTY | KT1
RICH FACE CREAM

Doskonale dobrane składniki pielęgnacyjne 
natłuszczają skórę i tworzą na jej powierzchni 
warstwę ochronną, zabezpieczając przed 
wysuszeniem i działaniem czynników 
zewnętrznych.

Problem: skóra przesuszona 
i podrażniona.

30 ml 

57,80 PLN
1926,67 PLN/1 l

50 ml 

29,90 PLN
598,00 PLN/1 l
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GOLD REGENESIS
Seria ekskluzywnych kosmetyków Gold Regenesis przeznaczona jest dla skóry 
dojrzałej, po 40. roku życia. Została stworzona specjalnie, aby skutecznie 
zwalczać wszystkie oznaki starzenia. Bogata formuła kremów jest oparta
o unikalny składnik aktywny – bioprzyswajalne złoto koloidalne.

TRIUMPH OF ORCHIDS
Inspiracją dla powstania tej serii były orchidee – delikatne kwiaty, będące symbolem wdzięku, 
doskonałości oraz luksusu. Ekskluzywną serię pielęgnacyjną Triumph of Orchids łączą bogate 
receptury oparte na ekstrakcie z orchidei oraz subtelny kwiatowy zapach. 

EKSTRAKT Z ORCHIDEI należy do najcenniejszych składników kosmetyków. 
Słynie ze swoich przeciwstarzeniowych, zmiękczających i nawilżających właściwości.

Pielęgnacja twarzy Pielęgnacja ciała
KREM ODMŁADZAJĄCY 
POD OCZY 
ANTI-AGEING EYE CREAM

Przywraca delikatnej skórze wokół oczu 
sprężystość i gładkość. Walczy z oznakami 
starzenia i przebarwieniami.  

  przebadany pod nadzorem lekarza okulisty

20 ml |  KO3

74,00 PLN
3700,00 PLN/1 l

NAWILŻAJĄCY ŻEL 
DO MYCIA TWARZY
MOISTURISING FACE WASH

Do codziennej pielęgnacji cery 
normalnej, mieszanej, tłustej oraz 
wrażliwej. Formuła oparta o kwas 
mlekowy, który stymuluje odnowę 
komórek, i roślinną glicerynę, 
zapewniającą skórze intensywne 
nawilżenie.   

  z masą perłową dodającą skórze 
blasku

150 ml |  OP1

29,90 PLN
199,33 PLN/1 l

WITAMINOWA 
MGIEŁKA DO CIAŁA*VITAMIN BODY MIST

Nawilża, pielęgnuje i poprawia kondycję 
skóry, otulając ciało kwiatowym 
zapachem. Lekka, nietłusta formuła 
pozwala na wielokrotną aplikację 
w ciągu dnia.   

  witaminowa bomba: A + E + F

75 ml |  OA3

17,90 PLN
238,67 PLN/1 l

SERUM 
REWITALIZUJĄCE  
REVITALISING SERUM

Błyskawicznie się wchłania, 
pozostawiając skórę jędrną, napiętą 
i elastyczną. Zawiera nawilżający 
ekstrakt z orchidei, poprawiającą 
koloryt cery masę perłową 
i wygładzającą drobne zmarszczki 
elastynę. Zmarszczki stają się mniej 
widoczne, a twarz nabiera blasku. 

  z kompleksem ceramidów 
aktywnie wzmacniającym barierę 
lipidową naskórka

30 ml |  OP4

45,00 PLN
1500,00 PLN/1 l

SATYNOWY OLEJEK 
DO CIAŁA I WŁOSÓW*  
SATIN BODY & HAIR OIL

Przeznaczony do kompleksowej 
pielęgnacji skóry i włosów, zabezpiecza 
przed przesuszeniem. Ma lekką, 
nieobciążającą włosów konsystencję, 
a rozpylony na skórę natychmiast 
się wchłania, nadając jej jedwabistą 
gładkość i miękkość.

  z intensywnie odżywiającym skórę
i włosy olejem arganowym

75 ml |  OA1

24,90 PLN
332,00 PLN/1 l

KREM ODMŁADZAJĄCY 
NA DZIEŃ | KD1
ANTI-AGEING DAY CREAM

Wyraźnie spłyca zmarszczki, przywraca skórze 
elastyczność i zapewnia jej optymalne nawilżenie.   

KREM ODMŁADZAJĄCY 
NA NOC | KN2
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Odżywia, nawilża i intensywnie regeneruje skórę, 
wygładzając zmarszczki i modelując owal twarzy 
podczas snu.

TONIK ODMŁADZAJĄCY W ŻELU  
ANTI-AGEING GEL TONER

Luksusowy kosmetyk o łagodnej, bezalkoholowej formule, 
przywracającej odpowiedni poziom pH i aktywującej funkcje obronne skóry. 

  z kojącą i dodającą cerze młodzieńczego blasku wodą różaną

150 ml |  OT1

36,00 PLN
240,00 PLN/1 l

ZŁOTO KOLOIDALNE  
– sprzymierzeniec w walce 
z upływającym czasem:  

• stymuluje syntezę kolagenu 
i elastyny, przyczyniając się 
do rekonstrukcji tkanek i dbając 
o odpowiednie napięcie skóry

• stymuluje wymianę 
mikroelementów wewnątrz 
skóry, przyczyniając się do jej 
intensywnego odżywienia

• przywraca skórze naturalny 
blask i witalność

• likwiduje przebarwienia 
i aktywuje naturalny system 
immunologiczny

• niweluje istniejące zmarszczki
i zapobiega powstawaniu 
nowych

A
P

L I
KUJ  K R E M  S Z PAT U

Ł K
Ą

50 ml 

84,00 PLN
1680,00 PLN/1 l

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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ALOE VERA
Zanieczyszczone środowisko, niekorzystne czynniki zewnętrzne, zła dieta – Twoja skóra musi się bronić. 
Pierwszą pomocą będzie dla niej ukojenie, jakie daje cenny aloes. 

Kolekcja ALOE VERA 
to kompleksowa pielęgnacja. 

Kosmetyki do każdego rodzaju 
skóry, także wrażliwej 

i wymagającej szczególnego 
traktowania.

MASECZKA DO TWARZY 
PEEL-OFF 
PEEL-OFF FACIAL MASK

Delikatnie złuszcza martwy naskórek, 
doskonale oczyszcza i zwęża pory. 
Zapobiega świeceniu się skóry, nadaje 
jej miękkość, elastyczność i uczucie 
przyjemnego odświeżenia.  

  z łagodzącym ekstraktem z jaśminu 
oraz regulującym wydzielanie sebum 
wyciągiem z kory drzewa Enantia 
chlorantha

  do cery normalnej, mieszanej, tłustej

50 ml |  AV2

22,90 PLN
458,00 PLN/1 l

TONIK DO TWARZY
FACIAL TONER

Przywraca skórze właściwe pH 
oraz zapewnia jej odpowiedni poziom 
nawilżenia. W postaci delikatnej mgiełki. 

  bezalkoholowy i hipoalergiczny

150 ml |  AV3

24,00 PLN
160,00 PLN/1 l

EMULSJA DO HIGIENY 
INTYMNEJ
INTIMATE HYGIENE WASH

Delikatnie myje, zapewniając uczucie 
czystości i świeżości. Wzmacnia 
naturalną barierę ochronną okolic 
intymnych i przywraca im odpowiednie 
pH. Łagodzi podrażnienia, nawilża oraz 
zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji.  

 200 ml |  AV5

19,90 PLN
99,50 PLN/1 l

ŻEL-KREM DO TWARZY  
FACIAL GEL-CREAM

Wyjątkowo lekki, szybko się wchłania. 
Intensywnie nawilża, odżywia i koi 
skórę. Nadaje jej aksamitną miękkość 
i świeży, zdrowy wygląd. Doskonale 
nadaje się pod makijaż.  

  z naturalnymi filtrami UV

  hipoalergiczny

50 ml |  AV4

25,00 PLN
500,00 PLN/1 l

PIANKA DO MYCIA 
TWARZY 
FACIAL CLEANSING FOAM

Łagodna, ale skuteczna i bogata 
w składniki nawilżające – idealna 
do codziennej pielęgnacji! Zmywa 
makijaż i usuwa zanieczyszczenia, 
a Twoja skóra jest odświeżona, ukojona
i doskonale nawilżona.

  hipoalergiczna formuła

150 ml |  AV1

27,00 PLN
180,00 PLN/1 l

ALOES to skarb: 

• łagodzi podrażnienia

• działa nawilżająco i zmiękczająco

• redukuje zaczerwienienia

• wspomaga regenerację tkanek

• walczy z wolnymi rodnikami

• poprawia elastyczność
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HELLO HONEY
Czerpiąc ze skarbów natury, wzięliśmy to, co najlepsze – ekstrakt z miodu – i połączyliśmy go  
z pielęgnującymi skórę składnikami, abyś mógł cieszyć się słodką pielęgnacją każdego dnia.

CUKROWY PEELING 
DO CIAŁA 
SUGAR BODY SCRUB

Cukrowy peeling dokładnie oczyszcza, wygładza i intensywnie natłuszcza. 
Przywróć miękkość i jędrność swojej skórze. Stosuj dwa razy w tygodniu. 

  z olejem arganowym, który chroni naskórek przed wysychaniem, 
poprawia elastyczność i opóźnia procesy starzenia

  z bogatym w witaminy E, PP, witaminy z grupy B, magnez, potas i cynk 
olejem ze słodkich migdałów, który ma właściwości wzmacniające

150 g |  HH2 

36,00 PLN 
240,00 PLN/1 kg

NEKTAR DO MYCIA CIAŁA 
NECTAR BODY WASH

Miękka i pachnąca skóra dzięki łagodnemu płynowi o delikatnej, olejkowej 
konsystencji. Nektar oczyszcza i pielęgnuje skórę. Stosuj zarówno w wannie, jak 
i pod prysznicem.  

  zawiera ekstrakt z miodu, kwas mlekowy i alantoinę, które zapewniają 
skórze odpowiedni poziom nawilżenia

  z posiadającym właściwości antyoksydacyjne ekstraktem z czarnuszki 

220 ml |  HH3 

19,00 PLN 
86,36 PLN/1 l

PUDDING DO CIAŁA  
BODY PUDDING

Długotrwałe i intensywne nawilżenie oraz satynowa miękkość. Cudownie 
pachnące masło o wyjątkowo puszystej konsystencji. Przyjemnie się 
rozprowadza i szybko wchłania.   

  z olejem ze słodkich migdałów i ekstraktem z miodu, które doskonale 
nawilżają

  z odżywiającym skórę masłem shea

130 g |  HH4 

35,00 PLN 
269,23  PLN/1 kg

PYŁEK DO KĄPIELI 
BATH POWDER

Czerp radość z odprężającej kąpieli. Rozkoszuj się delikatnie myjącą pianką, 
zmysłowym zapachem i aksamitnie miękką skórą. 

  z ekstraktem z bursztynu, który neutralizuje wolne rodniki, pomagając 
skórze zachować młody wygląd

  z doskonale nawilżającymi ekstraktami  z miodu i koziego mleka

200 g |  HH1 

29,00 PLN 
145,00 PLN/1 kg

Dobroczynne właściwości serii Hello Honey płyną z zawartego w miodzie bogactwa cukrów prostych,  
soli mineralnych, witamin, enzymów i kwasów organicznych.
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NATURALNE MASŁO DO CIAŁA NA GORĄCO     | 65 g
NATURAL WARM BODY BUTTER

Płomień świecy zamienia kosmetyk w ciepły i aromatyczny olejek do masażu. 
Zapal knot i poczekaj, aż masło się rozpuści. Upewnij się, że temperatura 
kosmetyku jest odpowiednia. Stosuj do masażu ciała, dłoni, stóp.

  z olejem kokosowym i olejem ze słodkich migdałów, które regenerują 
skórę i zapobiegają utracie przez nią wilgoci

  z naturalnym woskiem pszczelim, który odbudowuje płaszcz lipidowy 
naskórka, sprawiając, że skóra staje się gładka, sprężysta i miła w dotyku

  z odżywczym, intensywnie nawilżającym i kojącym masłem shea

BS01 | słodkie wiśnie w czekoladzie
BS21 | czarne porzeczki ze śmietanką

49,90 PLN
767,69 PLN/1 kg

BODY SIGN
Kosmetyki, których formuły zostały oparte o składniki naturalne, to prawdziwa 
uczta dla zmysłów. Dostępne są w dwóch wersjach zapachowych: soczystych 
wiśni zatopionych w czekoladzie i czarnych porzeczek ze słodką śmietanką. 
Nie zawierają syntetycznych konserwantów.

SPA SENSES
Esencja SPA ukryta w pięknych opakowaniach. Spa Senses to kosmetyki zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

PEELING SOLNY DO CIAŁA* | 250 ml 
SALT BODY SCRUB

Kryształki soli delikatnie oczyszczają i wygładzają 
skórę, by stała się aksamitnie gładka i miła w dotyku. 
Łagodny olejek nawilża i lekko natłuszcza ciało.

PL02 | brzoskwinia
PL03 | kwiat wiśni
PL04 | wanilia

33,30 PLN
133,20 PLN/1 l

MASŁO DO CIAŁA* | 250 ml 
BODY BUTTER

Powstało z myślą o relaksujących zabiegach 
pielęgnacyjnych w zaciszu domowej łazienki. 
Ma zmysłowo kremową konsystencję. Zawiera 
odżywcze masło shea, masło kakaowe, olej 
z orzechów makadamia i olej lniany.

SM02 | brzoskwinia
SM04 | wanilia

34,90 PLN
139,60 PLN/1 l

NATURALNY 
BALSAM DO UST* | 15 g
NATURAL LIP BALM 

Rozkosz dla ust! Kusząca miękkość 
płynąca z połączenia trzech naturalnych 
olejów: kokosowego, ryżowego, 
ze słodkich migdałów.

BS05 |  słodkie wiśnie 
w czekoladzie

BS25 |  czarne porzeczki 
ze śmietanką

18,90 PLN
1260,00 PLN/1 kg

NATURALNY MUS DO CIAŁA* | 180 ml
NATURAL BODY MOUSSE

Aksamitny mus kryje moc odżywczych olejów i masła shea, bogatego w witaminy, 
minerały i kwasy tłuszczowe, które wnikają w głąb skóry, zmiękczają ją i uelastyczniają.

BS24 | czarne porzeczki ze śmietanką

45,90 PLN
255,00 PLN/1 l

NATURALNY CUKROWY PEELING DO CIAŁA     | 180 ml 
NATURAL SUGAR BODY SCRUB 

Kryształki cukru dokładnie oczyszczają skórę, a kawałki suszonych owoców 
przyjemnie masują ciało, pobudzając mikrokrążenie.

  z  wysokiej jakości składnikami naturalnymi, które nawilżają i odżywiają 
skórę, sprawiając, że staje się ona jędrna i elastyczna

BS23 | czarne porzeczki ze śmietanką

43,90 PLN
243,89 PLN/1 l

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

NATURALNE 
MYDŁO      | 140 g  
NATURAL SOAP 

Wykonane ręcznie z najwyższej jakości 
składników naturalnych. Uwodzi 
fascynującym zapachem i oryginalnym 
wyglądem. Zawiera 98% składników 
pochodzenia naturalnego.

BS02 |  słodkie wiśnie 
w czekoladzie

16,90 PLN
120,71 PLN/1 kg

*
*

*

SÓL DO KĄPIELI     | 600 g 
BATH SALT

Naturalna sól morska z wybrzeży Brazylii, bogata 
w wapń, magnez, brom, jod, potas i żelazo, 
wzmacnia i uelastycznia skórę. Cudowny relaks 
w pachnącej kąpieli.

01S | werbena
02S | brzoskwinia
03S | kwiat wiśni
04S | wanilia

20,10 PLN
33,50 PLN/1 kg

*
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KOSMETYKI
PERFUMOWANE
Dla niej
Kosmetyki perfumowane to ekskluzywna seria kosmetyków 
pielęgnacyjnych o zapachach, które harmonijnie współgrają 
z najpopularniejszymi perfumami Federico Mahora.

Dla niego
Przez jednoczesne stosowanie kosmetyków o tych samych nutach 
zapachowych możemy sprawić, że nasz ulubiony zapach będzie 
trwalszy, a wybrane kompozycje stworzą harmonijną całość. 
Wybierając perfumy, pomyśl więc o dobraniu do nich kosmetyków 
pielęgnacyjnych o tej samej nucie zapachowej.

PERFUMY 
DO WŁOSÓW | 50 ml
HAIR FRAGRANCE 

Sprawiają, że z każdym ruchem uwalnia 
się zmysłowy zapach perfum. W formie 
wygodnego sprayu, który możesz nosić
w torebce. 

  specjalnie dobrane polimery 
delikatnie utrwalają fryzurę i nadają 
połysk

  z ceramidami, które odbudowują 
i wygładzają włosy

DOSTĘPNE ZAPACHY: 18W, 33W, 
81W, 173W

18,90 PLN
378,00 PLN/1 l

PERFUMOWANY 
ANTYPERSPIRANT
W KULCE | 50 ml    
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Dzięki połączeniu właściwości antyperspirujących 
z kompozycją zapachową zapewnia poczucie 
komfortu i świeżości. Idealny dla kobiet 
aktywnych, dynamicznych.

DOSTĘPNE ZAPACHY: 05T*, 18T, 23T*, 
33T, 81T, 97T, 173T

16,90 PLN
338,00 PLN/1 l

PERFUMOWANY 
BALSAM 
DO CIAŁA | 200 ml   
PERFUMED BODY BALM 

Otula skórę mgiełką najpiękniejszych 
perfum. Zawiera składniki nawilżające
i aktywnie regenerujące.  

  z witaminą E, B5 i alantoiną

DOSTĘPNE ZAPACHY: 05M*, 
10M*, 33M, 81M, 173M
DOSTĘPNE PRÓBKI BALSAMU:  
33M*, 81M*

21,90 PLN
109,50 PLN/1 l

PERFUMOWANY 
ŻEL POD 
PRYSZNIC | 200 ml    
PERFUMED SHOWER GEL  

Rozpieszcza zmysły jedwabistą 
konsystencją. Delikatnie oczyszcza ciało 
pozostawiając na nim delikatny zapach. 

DOSTĘPNE ZAPACHY: 10E*, 18E,  
23E*, 25E*, 33E, 81E, 97E, 
173E

16,90 PLN
84,50 PLN/1 l

PERFUMOWANY 
KREM DO RĄK | 100 ml    
PERFUMED HAND CREAM  

Bogaty w witaminy A i B5 oraz w substancje 
o silnych właściwościach nawilżających 
i ochronnych. 

DOSTĘPNE ZAPACHY: 52N*, 134N*

15,90 PLN
159,00 PLN/1 l

PERFUMOWANY ŻEL 
POD PRYSZNIC | 200 ml   
PERFUMED SHOWER GEL  

Starannie oczyszcza ciało, pozostawiając na nim 
zapach najpiękniejszych perfum. Zawiera działający 
nawilżająco i regenerująco pantenol.

DOSTĘPNE ZAPACHY: 52E, 134E, 199E

16,90 PLN
84,50 PLN/1 l

PERFUMOWANY ANTYPERSPIRANT 
W KULCE | 50 ml  
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Unikalna formuła likwiduje skutki nadmiernej potliwości, 
a kompozycje idealnie współgrają z perfumami. Zapewnia 
poczucie komfortu i świeżości.

DOSTĘPNE ZAPACHY: 52T, 56T*, 110T*, 134T, 199T

16,90 PLN
338,00 PLN/1 l

BEZZAPACHOWY 
ANTYPERSPIRANT W KULCE 
UNISEX  
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Bezzapachowy, uniwersalny roll-on można 
połączyć z dowolnym zapachem perfum. 
Zapewnia długotrwałą ochronę przed przykrym 
zapachem.

50 ml |  00T

16,90 PLN
338,00 PLN/1 l

PERFUMOWANY 
KREM DO RĄK 
I PAZNOKCI | 100 ml 
PERFUMED HAND & NAIL CREAM 

Idealny do codziennej pielęgnacji dłoni 
i paznokci. Pozostawia subtelny aromat 
perfum.  

  bogaty w witaminy i składniki 
nawilżające

DOSTĘPNE ZAPACHY: 33N*, 81N*, 
98N*, 173N*

13,90 PLN
139,00 PLN/1 l

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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KOLEKCJA ODŚWIEŻAJĄCA

WODA PO GOLENIU  
AFTER SHAVE 

Intensywnie pachnąca woda po goleniu to doskonałe 
zwieńczenie perfekcyjnego golenia. Chłodzący mentol 
przynosi przyjemne orzeźwienie.

  z alantoiną, która eliminuje uczucie ściągnięcia 
i koi skórę

DOSTĘPNE ZAPACHY: S043, S052, S056, 
S064, S110, S134, S199

100 ml

18,90 PLN
189,00 PLN/1 l

BALSAM PO GOLENIU  
AFTER SHAVE BALM

Zawiera składniki kojące i nawilżające podrażnioną po 
goleniu skórę twarzy, a przy tym dobrze się wchłania, 
zapewniając komfort przez cały dzień.

  z odżywczym olejem makadamia

  z regenerującym pantenolem

DOSTĘPNE ZAPACHY: B052, B134, B199

50 ml

24,90 PLN
498,00 PLN/1 l

PIANKA DO GOLENIA   
SHAVING FOAM 

Skutecznie zmiękcza zarost i ułatwia perfekcyjne 
golenie, dając uczucie gładkości, świeżości i dobrze 
wypielęgnowanej skóry twarzy.

  z łagodzącą podrażnienia alantoiną

  z nawilżająco-regenerującym ekstraktem 
z liści aloesu

DOSTĘPNY ZAPACH: P052

250 ml

22,15 PLN
88,60 PLN/1 l

NATURALNE MASŁO 
DO CIAŁA NA GORĄCO*   
NATURAL WARM BODY BUTTER 

Płomień świecy zamienia kosmetyk w ciepły i aromatyczny 
olejek do masażu. Zapal knot i poczekaj, aż masło się rozpuści. 
Upewnij się, że temperatura kosmetyku jest odpowiednia. 
Stosuj do masażu ciała, dłoni, stóp.

  z olejem kokosowym i olejem ze słodkich migdałów, 
które regenerują skórę i zapobiegają utracie przez nią wilgoci

  z naturalnym woskiem pszczelim, który odbudowuje 
płaszcz lipidowy naskórka, sprawiając, że skóra staje się 
gładka, sprężysta i miła w dotyku

  z odżywczym, intensywnie nawilżającym i kojącym 
masłem shea

65 g | SL13

49,90 PLN
767,69 PLN/1 kg

SKIN LAB 
Seria Skin Lab odpowiada na potrzeby 
męskiej skóry. Kosmetyki naturalne 
stworzone z najwyższej jakości składników, 
przeznaczone do codziennej pielęgnacji, 
łączy oryginalny, drzewno-owocowy zapach.

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

NATURALNE MYDŁO   
NATURAL SOAP BAR 

Wykonane ręcznie z najwyższej jakości składników 
naturalnych, nie zawiera sztucznych barwników. 

  z roślinną gliceryną, która zapewnia bardzo dobre 
nawilżenie skóry

  z wyciągiem z aloesu, który w połączeniu z olejem 
kokosowym łagodzi podrażnienia

100 g |  SL11

12,90 PLN
129,00 PLN/1 kg

*
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SZAMPON 
PRZECIWŁUPIEŻOWY  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO 

Z minerałami z Morza Martwego. 
Działa przeciwłupieżowo, 
przywracając zdrowy wygląd 
i pozostawiając włosy błyszczące
i miękkie.

  przywraca skórze głowy 
naturalną równowagę

200 ml | W06

21,70 PLN
108,50 PLN/1 l

SZAMPON 
DLA MĘŻCZYZN
MEN’S SHAMPOO 

Z wyciągiem z alg i składnikami 
kondycjonującymi skórę głowy, 
które ograniczają przetłuszczanie 
się włosów, a także zapobiegają 
pojawieniu się łupieżu. Efekt: 
mocne, zdrowe, pełne blasku 
włosy.

  do codziennego stosowania

  cedrowo-korzenny zapach

200 ml | W08

17,85 PLN
89,25 PLN/1 l

ODŻYWKA 
DO WŁOSÓW SUCHYCH 
I ZNISZCZONYCH
DRY AND DAMAGED HAIR 
CONDITIONER 

Z ekstraktem z alg i sokiem 
z aloesu oraz proteinami pszenicy 
i ceramidami A2.

  spłukiwana

150 ml | W11

16,65 PLN
111,00 PLN/1 l

SZAMPON 
DO WŁOSÓW SUCHYCH 
I ZNISZCZONYCH
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO 

Przeznaczony do włosów suchych, 
łamliwych, zniszczonych farbowaniem, 
suszeniem i prostowaniem.

  z ekstraktem z alg czerwonych
i pantenolem

  efekt: zregenerowane i zdrowo 
wyglądające włosy

  stosuj w duecie z odżywką

200 ml | W09

19,70 PLN
98,50 PLN/1 l

SZAMPON DO 
WŁOSÓW CIENKICH 
I POZBAWIONYCH 
PUSZYSTOŚCI
FINE AND FLAT HAIR SHAMPOO 

Specjalnie dobrane składniki nadają 
włosom puszystość, optycznie 
zwiększając ich objętość, ułatwiają 
rozczesywanie mokrych włosów, 
zmniejszają elektryzowanie się 
i znakomicie nawilżają.

  z sokiem z aloesu i składnikami 
nadającymi puszystość

  efekt: zwiększona objętość 
i podatność na układanie

  stosuj w duecie z odżywką

200 ml | W10

20,10 PLN
100,50 PLN/1 l

HAIR CARE
Włosy mogą być prawdziwą ozdobą. By były zdrowe, 
silne i pięknie lśniły, stworzyliśmy serię szamponów 
i odżywek, które dopasowane są do różnych 
potrzeb i typów włosów.
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PEELING DO STÓP  
SCRUB FOOT CREAM 

Drobinki naturalnego pumeksu i łupinki 
pestek oliwek złuszczają naskórek 
i wygładzają skórę. Odżywczy olej 
słonecznikowy i ekstrakt z ogórka nadają 
przyjemną miękkość, a prowitamina B5 
stymuluje odnowę komórek, przywracając 
zdrowy wygląd. 

  o zapachu liczi i mango 

75 ml | S007

13,90 PLN
185,33 PLN/1 l

KOJĄCO-ODŚWIEŻAJĄCY 
ŻEL DO STÓP  
SOOTHING & REFRESHING FOOT GEL 

Zawiera wyciąg z arniki, który wzmacnia 
naczynia krwionośne i poprawia krążenie, 
zmniejszając obrzęki i dając uczucie lekkości. 
Naturalny ziołowy kompleks z wierzbą białą
i manuką działa antybakteryjnie, ograniczając 
pocenie.  

  z chłodzącym mentolem

75 ml | S008

17,00 PLN
226,67 PLN/1 l

GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCY 
KREM DO STÓP  
DEEP MOISTURISING FOOT CREAM 

Intensywnie nawilża suchą i szorstką 
skórę stóp, doskonale odżywia, regeneruje 
i wygładza. Olej z kiełków pszenicy 
wzmacnia skórę i delikatnie natłuszcza,
a gliceryna i mocznik przywracają 
miękkość i elastyczność. 

  o przyjemnym, herbaciano-cytrynowym 
zapachu 

75 ml | S010

17,90 PLN
238,67 PLN/1 l

ANTYPERSPIRANT 
DO STÓP  
ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY 

Stworzony na bazie wyselekcjonowanych 
składników aktywnych z myślą o codziennym 
komforcie stóp. Wyciąg z kasztanowca 
o właściwościach uszczelniających naczynia 
krwionośne koi i łagodzi skórę.  

  z działającym antybakteryjnie 
wyciągiem z szałwii, który zmniejsza 
potliwość stóp, zapewniając uczucie 
świeżości

150 ml | S009

19,90 PLN
132,67 PLN/1 l

PIANKA DO MYCIA CIAŁA*BODY WASH FOAM 

Łagodna myjąca pianka może być stosowana nawet 
kilka razy dziennie. Wzbogacona o odżywczy olej ze 
słodkich migdałów, ekstrakt z rumianku i alantoinę, 
jest hipoalergiczna i pięknie pachnie żurawiną, a dzieci 
ją wprost uwielbiają.

200 ml | D005

19,90 PLN
99,50 PLN/1 l

SPRAY NABŁYSZCZAJĄCO-
-ROZPLĄTUJĄCY
HAIR SHINE DETANGLING SPRAY 

Wystarczy spryskać włosy mokre lub suche i po prostu 
rozczesać! Bez spłukiwania i elektryzowania się włosów. 
Dzięki sprayowi kosmyki stają się miękkie, lśniące 
i puszyste. I pachną pięknie, jak świeży melon.

  łatwe rozczesywanie

  nie wymaga spłukiwania

200 ml | D004

19,90 PLN
99,50 PLN/1 l

SZAMPON-ŻEL DLA DZIECI
SHAMPOO & BODY WASH 2 IN 1 

Jednym delikatnym kosmetykiem umyjesz i ciało, 
i włosy. Specjalna hipoalergiczna formuła, opracowana 
z myślą o dzieciach. Cudownie pachnie tropikalnymi 
owocami. 

  nie szczypie w oczy

  z prowitaminą B5 i ekstraktem z nagietka

200 ml | D002

18,90 PLN
94,50 PLN/1 l

FOOT CARE 
Skuteczne i sprawdzone – takie są kosmetyki do pielęgnacji 
stóp. Zapewniają komfort i wygodę na każdym kroku.

AQUA MAGIC
Aqua Magic to kolekcja stworzona dla najmłodszych, przeznaczona dla dzieci już od 3. roku życia. 
Dzięki łagodnym kosmetykom każda kąpiel staje się niezapomnianą przygodą!

Delikatna skóra Twojego dziecka wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Codzienną higienę i bezpieczeństwo 
zapewnią jej kosmetyki Aqua Magic.

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



PODKREŚL 
SWOJĄ 
URODĘ! 
Zachwyć się paletą modnych kolorów, 
pielęgnującymi skórę formułami i idealną 
konsystencją naszych kosmetyków  
do makijażu. To, co nas inspiruje  
w ich tworzeniu, to kobiece piękno.
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NB01 FB02 HONEY CAKE
 FL26

ALABASTER 
 FL14

NATURAL BEIGE
FL17

WARM WALNUT 
 FL18

GINGER CAKE
 FL19

IVORY
 FL16

BEIGE NUDE
 FL15

PORCELAIN
 FL22 

NATURAL CREAM
 FL21

SAND BEIGE
 FL23

PORCELAIN BEIGE
 CO06 

MEDIUM BEIGE
 CO07

Wypróbuj 
saszetki z próbkami.

Wypróbuj 
saszetki z próbkami.

TWARZ
Nieskazitelna cera, rumieniec na policzkach… Wyglądaj świeżo i promiennie każdego dnia! 
Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy szeroki wybór kosmetyków do makijażu twarzy i ich odcieni tak, 
aby każda kobieta znalazła swój ideał.  

BAZA SILIKONOWA  
SILICONE BASE

Przedłuża trwałość makijażu. Matuje i zapewnia 
świeży wygląd przez długi czas. Sprawia, że skóra 
staje się gładka, a pory i drobne zmarszczki mniej 
widoczne.

  z kompleksem witamin C i E, który działa 
antyoksydacyjnie

  polecana do skóry wymagającej zmatowienia, 
z tendencją do świecenia się

15 ml | NB01

29,99 PLN
199,93 PLN / 100 ml

30 ml 

49,90 PLN
166,33  PLN / 100 ml

UPIĘKSZAJĄCA KREMOWA 
BAZA   
BEAUTY CREAM PRIMER 

Dzięki perłowym pigmentom Twoja cera będzie 
pełna blasku, a niedoskonałości i zmarszczki mniej 
widoczne. Delikatny różowy kolor ożywi cerę, 
redukując oznaki zmęczenia. 

  kwas hialuronowy i Hydromanil® dogłębnie 
nawilżą i wygładzą skórę

  idealna, gdy skóra jest poszarzała, 
zmęczona, pozbawiona blasku

15 ml | FB02 

24,90 PLN
166,00 PLN / 100 ml

PODKŁAD MATUJĄCY   
TOTAL MATTE FOUNDATION 

Trwale matuje aż do 10 godzin. Doskonale 
wyrównuje koloryt, maskuje przebarwienia 
i niedoskonałości oraz zmniejsza widoczność 
porów. 

  przyjemna konsystencja jedwabistego musu

  wskazany, gdy skóra jest tłusta i mieszana, 
z tendencją do świecenia się

25 ml 

36,00 PLN
144,00 PLN / 100 ml

KOREKTOR ROZŚWIETLAJĄCY  
LIGHT CONCEALER
LUMINOUS EFFECT

Doskonale tuszuje cienie pod oczami i drobne 
przebarwienia. Sprawia, że zmarszczki są mniej 
widoczne.

  formuła wzbogacona składnikami 
łagodzącymi i witaminą E

  usuwa oznaki zmęczenia, sprawiając, że cera 
wygląda świeżo i promiennie

2,2 g 

36,60 PLN
1663,64 PLN / 100 g

PODKŁAD  
ADVANCED FOUNDATION
COVERING EFFECT

Idealnie dobrany miks polimerów zapewnia efekt 
perfekcyjnego krycia i satynowej cery. Łatwo się 
rozprowadza. Nadaje naturalny wygląd bez „efektu 
maski”.

  pigmenty w silikonowej otoczce zapewniają 
trwały kolor

  przeznaczony do każdego rodzaju skóry

* *PODKŁAD  
SECOND SKIN FOUNDATION

Stworzony na bazie zmikronizowanych pigmentów, 
które idealnie adaptują się do naturalnego 
kolorytu cery oraz odbijają światło, tuszując 
niedoskonałości.

  delikatnie rozświetlający

  o lekkiej formule

  przeznaczony do każdego rodzaju skóry

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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WISE GREEN
 CC09

GENIUS NUDE
 CC04

BRIGHT IVORY
 CC06

CLEVER HONEY
 CC08

SENSIBLE BISCUIT
 CC07

BRILLIANT PEACH
 CC10

BAZA CC COLOUR & CARE 
CC PRIMER COLOUR & CARE

Łączy wiele funkcji: doskonale pielęgnuje, 
ujednolica koloryt cery, perfekcyjnie przygotowuje 
skórę pod makijaż oraz przedłuża jego trwałość.  

  zielony odcień neutralizuje zaczerwienienia 
i koryguje niedoskonałości

  szczególnie polecana do cery naczynkowej 
z widocznymi zaczerwienieniami

15 ml 

34,90 PLN
232,67 PLN / 100 ml

KREM CC 
COLOUR & CARE 
CC CREAM COLOUR & CARE  

Nowoczesne połączenie kremu pielęgnacyjnego, 
podkładu i fi ltra przeciwsłonecznego – wszystko, 
czego potrzebuje skóra twarzy, w jednym 
produkcie. Odżywia i nawilża, sprawiając, że skóra 
staje się gładka, elastyczna i miękka.

  kryje i tuszuje niedoskonałości, nadając 
cerze naturalny wygląd 

  efekt: promienna, świeża i zdrowo 
wyglądająca skóra

30 ml 

49,90 PLN
166,33 PLN / 100 ml

KOLEKCJA CC
Twoja skóra jest wymagająca, a Ty chcesz jej dostarczyć wszystko, czego potrzebuje? 
Aby to zrobić, nie musisz już spędzać długich godzin przed lustrem. Kosmetyki CC to wyjątkowa 
kolekcja stworzona w odpowiedzi na potrzeby Twojej skóry.

PUDER CC 
COLOUR & CARE  
CC POWDER COLOUR & CARE

Unikalny, wielofunkcyjny puder, który jednocześnie 
wyrównuje koloryt cery, pielęgnuje, chroni skórę, 
zapewnia doskonałe krycie i nieskazitelny wygląd. 
Idealnie maskuje zaczerwienienia i niedoskonałości 
oraz nadaje skórze jedwabistą gładkość.

  z dodatkiem witamin C i E, ekstraktem 
z malin i kojącym olejem z marakui

  gwarantuje długotrwałe, matowe 
wykończenie makijażu

6,5 g 

39,90 PLN
613,85  PLN / 100 g

Wypróbuj 
saszetki 

z próbkami.

BAZA CC COLOUR & CARE 
CC PRIMER COLOUR & CARE

Jednocześnie ujednolica cerę, przygotowuje ją 
pod makijaż oraz pielęgnuje. Przedłuża trwałość 
makijażu, zapewniając matowe wykończenie. 

  brzoskwiniowy kolor rozjaśnia odcień skóry 
oraz neutralizuje niedoskonałości 

  idealne rozwiązanie dla cery 
z przebarwieniami i o nierównym kolorycie

*

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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PT2

AMBER
 NP13

PERFECT BEIGE
 NP16

OPAL
NP14

HONEY BROWN
NP10

DESERT ROSE
NP15

ZESTAW DO 
KONTUROWANIA TWARZY 
CONTOUR KIT  

Niezastąpione trio do profesjonalnego 
modelowania twarzy: puder do konturowania, 
bronzer i rozjaśniacz. O harmonijnie dobranych 
kolorach i aksamitnej konsystencji, które pozwalają 
na korygowanie kształtu twarzy, podkreślenie 
atutów i tuszowanie niedoskonałości.

  ze składnikami zmniejszającymi 
błyszczenie się cery 

  w eleganckiej kasetce z lusterkiem

6,6 g | ZT1

39,00 PLN
590,91 PLN / 100 g

TRANSPARENTNY 
PUDER SYPKI 
FIXING POWDER  

Gwarantuje trwałe wykończenie makijażu. 
Doskonałe połączenie składników mineralnych 
daje efekt matowej, aksamitnej w dotyku skóry.

  dopasowuje się do barwy podkładu 
i karnacji

  delikatnie pachnie białą herbatą

10 g | PT2 

36,90 PLN
369,00 PLN / 100 g

MINERALNY 
PUDER SYPKI 
MINERAL LOOSE POWDER  

Idealny do utrwalenia podkładu i perfekcyjnego 
wykończenia makijażu. Zawiera krzemionkę, 
która optycznie zmniejsza zmarszczki i drobne 
niedoskonałości skóry.

  z pochłaniającym sebum kaolinem

  niezwykle wydajny i trwały

10 g  

39,90 PLN
399,00 PLN / 100 g

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

1.  PUDER  DO
KONTUROWANIA
 

2.  BRONZER

3.  ROZJAŚNIACZ

PUDER MINERALNY   
MINERAL POWDER
ILLUMINATING EFFECT

Zmikronizowane pigmenty subtelnie rozświetlają 
cerę oraz tuszują zmarszczki i niedoskonałości. 

  z kompleksem witamin A, E i F, które 
zapewniają skórze piękny i promienny wygląd

9 g 

32,90 PLN
365,56 PLN / 100 g

* *PUDER MINERALNY   
MINERAL POWDER
MATTIFYING EFFECT

Specjalnie wyselekcjonowane składniki tworzą 
efekt matowej cery o jednolitym kolorycie.

  stworzony do poprawek makijażu 
w ciągu dnia 

9 g 

31,90 PLN
354,44 PLN / 100 g

*PUDER MINERALNY   
MINERAL POWDER
BRONZING EFFECT

Dwa idealnie dobrane odcienie ocieplają koloryt 
cery i sprawiają, że nabiera ona naturalnego 
słonecznego blasku.  

  zawiera olej arganowy, który intensywnie 
nawilża i regeneruje skórę

10 g 

32,90 PLN
329,00 PLN / 100 g



*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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GOLDEN BROWN
 NP04

 P020

GOLDEN JEWEL
 P019

PRECIOUS PINK
 P018

CORAL
 NR02

SUN TOUCH
 NR01

DELICIOUS PAPAYA
 NR03

BLOOMING ROSE
 NR04

GOLDEN TOFFEE
 NR05

PUDER BAMBUSOWY  
BAMBOO POWDER  

Transparentny, odpowiedni do każdego rodzaju 
skóry. Doskonały do wykończenia makijażu 
i poprawek w ciągu dnia. 

  z matującym ekstraktem z bambusa

  kosmetyk, który warto mieć zawsze 
pod ręką

6,4 g | P020 

29,90 PLN
467,19 PLN / 100 g

WIELOKOLOROWY 
ROZŚWIETLACZ  
MULTICOLOUR HIGHLIGHTER  

Zapewnia efekt naturalnego rozświetlenia, 
przywracając blask szarej i zmęczonej cerze. 

  do uwydatniania kości policzkowych 
i modelowania kształtu twarzy

  nadaje skórze promienny i zdrowy wygląd 

8 g  

29,90 PLN
373,75 PLN / 100 g

UTRWALAJĄCY SPRAY 
DO MAKIJAŻU  
MAKE UP SETTING SPRAY  

Tworzy niewidzialną powłokę, która zabezpiecza 
makijaż. Bez uczucia lepkości i ściągnięcia.

  w ciągu dnia odświeży cerę i doda jej blasku

  w formie lekkiej, nawilżającej mgiełki

100 ml | UM1 

22,00 PLN
22,00 PLN / 100 ml

PUDER W KULKACH   
GLOW POWDER PEARLS
ILLUMINATING EFFECT

Wielokolorowe perełki nadają skórze efekt 
subtelnego rozświetlenia, stanowiąc idealne 
wykończenie makijażu.   

  sprawdzi się zarówno przy makijażu 
dziennym, jak i wieczorowym

20 g | PK09

49,90 PLN
249,50 PLN / 100 g

7 g 

36,90 PLN
527,14 PLN / 100 g

SPIEKANY PUDER DO CIAŁA   
BAKED POWDER
SUN-KISSED EFFECT

Zawiera perłowe pigmenty, które nadają skórze 
odcień naturalnie wyglądającej, słonecznej 
opalenizny oraz delikatny, złocisty połysk. 
Niezastąpiony przy rozświetleniu twarzy, dekoltu 
i ramion. Wypróbuj również jako złocisty cień 
do powiek.   

  dla miłośniczek słonecznego rozświetlenia

* RÓŻ MINERALNY   
MINERAL BLUSH  

Eleganckie odcienie subtelnie podkreślają kości 
policzkowe i modelują owal twarzy. 

  dodaje twarzy uroku i młodzieńczej 
świeżości

  z nawilżającym szafi rem oraz kompleksem 
witamin A, E i F, dbającym o piękno skóry 

8 g  

25,90 PLN
323,75 PLN / 100 g

*

RÓŻ SPIEKANY   
BAKED BLUSH  

Wysoka zawartość rozświetlających drobinek 
gwarantuje perłowy połysk i piękny kolor. 

  prosty sposób, aby zmęczoną twarz zmienić 
w rozpromienioną i wypoczętą

  bogaty w odżywczy olej jojoba

1,4 g  

24,90 PLN
1778,57 PLN / 100 g

*



BLUR BURGUNDY
 NC06
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CB02

INKY NIGHT
 NC05

VOLCANIC BROWN
 NC08

HEATHER INTENSE
 NC03

SILVER DUST
 NC02

CHOCOLATE MOUSSE
 NC01

FALL GREEN
 NC04

BAZA POD CIENIE  
EYESHADOW BASE  

Zwiększa intensywność i głębię kolorów. 
Przedłuża trwałość makijażu. 

  cielista barwa wyrównuje koloryt skóry, 
tuszując niedoskonałości

  przeznaczona do wszystkich typów cieni 
do powiek

4 g | CB02 

22,90 PLN
572,50 PLN / 100 g

OCZY
Kuś spojrzeniem! Z naszymi kosmetykami podkreślisz oczy, 
wymodelujesz ich kształt, wykonasz fascynujący makijaż 
dzienny i wieczorowy. Poznaj ich głębokie kolory! 

CIENIE PODWÓJNE  
DUO EYESHADOWS  

Idealnie dobrany duet kolorów pozwala 
na stworzenie perfekcyjnego makijażu. 

  do wyboru gustowne cienie perłowo-matowe 
(Inky Night, Volcanic Brown) 
oraz elegancki satynowo-półmatowy 
(Blur Burgundy)

3 g  

19,90 PLN
663,33 PLN / 100 g

*

CIENIE MINERALNE 
MINERAL EYESHADOWS  

Trio harmonijnie dopasowanych kolorów. 
Z delikatnym, perłowym połyskiem. 

  stworzone na bazie specjalnie 
wyselekcjonowanych składników mineralnych

 6 g  

 24,90 PLN
 415,00 PLN / 100 g

*

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



EBONY BLACK
 CN27

WENGE WOOD
 CN19

PURE WHITE
CN25
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PEARLY DEW
 C011

VINTAGE GOLD
 C014

VIOLET STAR
 C038

GREEN GALAXY
 C037

COSMIC BROWN
 C039

GOLDEN DUST
 C035

CITY NIGHT
C016

MILK SHAKE
 C041

**

CHOCOLATE PUDDING
 C045

***

MINERALNE CIENIE SYPKIE 
MINERAL LOOSE EYESHADOWS  

Lekki, mineralny pyłek w fantazyjnych kolorach. 

  do stosowania na sucho i mokro

  łatwe w aplikacji: zarówno pędzelkiem, 
aplikatorem, jak i opuszką palca

1,3 g  

15,90 PLN
1223,08 PLN / 100 g

*

ZESTAW DO MAKIJAŻU 
DLA DZIEWCZYNEK 
FM KIDS MAKE UP BOX  

Zawiera błyszczyk do ust o zapachu gumy 
balonowej oraz trzy kolory cieni do powiek i róż 
do policzków o słodkim aromacie brzoskwini. 

  z łatwością zmywa się za pomocą 
tłustego kremu dla dzieci

  formuła na bazie barwników spożywczych

8,5 g | ND01 

24,90 PLN
292,94 PLN / 100 g

* TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

** WERSJA SATYNOWA

*** WERSJA MATOWA

CIEŃ METALICZNY 
METALLIC EYESHADOW  

O pięknym, metalicznym połysku i kremowo-
-pudrowej konsystencji. 

  trwałe pigmenty zapewniają idealne 
krycie powieki 

2,6 g  

18,90 PLN
726,92 PLN / 100 g

*CIEŃ KASZMIROWY 
CASHMERE EYESHADOW 

Delikatna niczym kaszmir, kremowa konsystencja 
ułatwia precyzyjne nałożenie kosmetyku. 

  intensywne napigmentowanie 
i nasycony kolor

2,5 g  

13,90 PLN
556,00 PLN / 100 g

*

MAMA I JA
Pierwsze kroki w makijażu 
to świetna zabawa! 
Wprowadź swoją małą 
księżniczkę w świat 
kosmetyków w bezpieczny 
i przyjemny sposób. 

Przeznaczony 
dla dzieci powyżej 
3. roku życia.



CLASSIC BROWN
EL04

ICY AMETHYST
KR07

*
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DECADENCE BLACK
KR01

ASTRAL BLUE
KR12

*STRONG GRAPHITE
KR03

BISTRE
KR10

AUBURN
KR09CRYSTAL BLACK

KR11

DARK BLUE
KR05

*DEEP MAROON
KR02

MALACHITE GREEN
KR06

CARBON BLACK
EL02

DEEP BLACK
 607001

DARK BRONZE
KR14

NUT BROWN
KR08

*

FROZEN GREY
KR04

DIAMENTOWA KREDKA DO OCZU  
DIAMOND EYE PENCIL  

Z lśniącymi niczym diamenty drobinkami, dodającymi 
spojrzeniu blasku. Za pomocą gąbki do rozcierania 
stworzysz uwodzicielskie smoky eyes. 

  w stylu glamour

  wodoodporna

0,34 g  

18,90 PLN
5558,82 PLN / 100 g

ZESTAW DO STYLIZACJI BRWI   
EYEBROW SET  

Praktyczna kasetka kryje we wnętrzu wosk 
do układania brwi, dwa matowe cienie do ich 
stylizacji oraz cień rozświetlający łuk brwiowy. 

  idealnie modeluje brwi, zapewniając 
wystylizowany, a jednocześnie naturalny 
wygląd

5,2 g | ZB1 

29,90 PLN
575,00 PLN / 100 g

AUTOMATYCZNA KREDKA DO OCZU   
AUTOMATIC EYE PENCIL
LONG-LASTING EFFECT

Sprawdza się w makijażu dziennym i wieczorowym. 
Precyzyjnie rysuje zarówno grube, jak i cienkie linie.    

  głębokie, piękne kolory

  z wygodną temperówką u nasady

  wodoodporna

0,31 g  

17,65 PLN
5693,55 PLN / 100 g

AUTOMATYCZNA 
KREDKA DO BRWI   
AUTOMATIC BROW PENCIL

Podkreśla kształt brwi i optycznie je zagęszcza.    

  zapewnia głęboki, trwały kolor 
i naturalny efekt

  z temperówką u nasady

0,31 g  

17,65 PLN
5693,55 PLN / 100 g

FLAMASTER DO BRWI   
TATTOO BROW TINT

Idealny i naturalny kolor bez rozmazywania.    

  długotrwały efekt

3 ml  

27,90 PLN
930,00 PLN / 100 ml

Przechowuj
w pozycji pionowej, 

końcówką w dół!

Przechowuj
w pozycji poziomej.

Aplikuj 
� amaster na czystą, 
odtłuszczoną skórę.

EYELINER  
BOTTLED EYELINER  

Intensywna czerń i niewiarygodna precyzja 
dla wyrazistego, zalotnego makijażu oczu. 

  długotrwały efekt, bez konieczności 
poprawiania kreski w ciągu dnia

  hipoalergiczny, bezpieczny dla oczu 
wrażliwych

5 ml  

21,90 PLN
438,00 PLN / 100 ml

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

PŁYNNY EYELINER  
LIQUID EYELINER  

Pięknie podkreśla kontur oka i optycznie 
zagęszcza rzęsy, dodając spojrzeniu wyrazistości. 

  świetny sposób na szybki, klasyczny makijaż

  perfekcyjna i łatwa aplikacja

1,1 ml  

23,90 PLN
2172,73 PLN / 100 ml
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DARK BROWN
M005

MIDNIGHT BLACK
M003

ROYAL BLUE
M004

KREATOR BRWI I RZĘS  
BROW & LASH CREATOR 

Niezastąpiony duet żelu do brwi i bazy pod tusz 
pozwala wykreować czarujące spojrzenie 
i wykonać perfekcyjny makijaż oczu. 

  transparentny żel idealnie układa niesforne 
włoski oraz utrwala nadany łukom brwiowym 
kształt

  baza pod tusz pogrubia i wydłuża rzęsy oraz 
nadaje im zachwycającą objętość, potęgując 
efekt działania każdej maskary

14 ml  | BL1

29,90 PLN
213,57 PLN / 100 ml

TUSZ DO RZĘS 
3 STEP MASCARA 

Innowacyjna formuła ekstremalnie 
zwiększa objętość rzęs, zapewniając im 
odpowiednie nawilżenie. 

  3 w 1: wydłużenie, pogrubienie 
i uniesienie

  niezwykły kształt szczoteczki 
umożliwia naniesienie tuszu od nasady
rzęs aż po same końce

8 ml | M002 PERFECT BLACK

29,90 PLN
373,75 PLN / 100 ml

TUSZ DO RZĘS 
PHENOMENAL MASCARA 

Zaawansowana formuła oraz ultraprecyzyjna 
szczoteczka gwarantują efekt panoramicznych 
rzęs. Zawiera innowacyjny składnik 
wspomagający wzrost rzęs. 

  wydłużone, pogrubione, idealnie 
rozdzielone i podkręcone rzęsy

  elastyczna miniszczoteczka perfekcyjnie 
podkreśla nawet najkrótsze 
i najdelikatniejsze włoski

10 ml | M006 INTENSE BLACK

31,90 PLN
319,00 PLN / 100 ml

TUSZ DO RZĘS 
LASH EXPERT MASCARA   

Idealny makijaż nawet do 12 godzin, 
bez rozmazywania i kruszenia. 

  maksymalnie wydłużone i zalotnie 
podkręcone rzęsy

  asymetryczna, giętka szczoteczka 
większymi wypustkami modeluje 
i unosi rzęsy, a mniejszymi – podkreśla 
i rozdziela nawet najkrótsze włoski

11 ml | M007 GLAM BLACK

29,90 PLN
271,82 PLN / 100 ml

WODOODPORNY 
ŻEL NA TUSZ DO RZĘS 
WATERPROOF LASH TOP COAT   

Tworzy niewidoczną powłokę, która każdy 
tusz zmienia w wodoodporny. Zabezpiecza 
przed kruszeniem i rozmazywaniem. 

  chroni rzęsy przed wilgocią i wodą

  hipoalergiczny

8 ml | WM1 

25,90 PLN
323,75 PLN / 100 ml

SPECJALISTYCZNE 
SERUM DO RZĘS  
LASH SPECIALIST SERUM  

Skoncentrowany eliksir stymuluje wzrost rzęs 
i zapobiega ich wypadaniu. 

  rzęsy stają się dłuższe, grubsze i bardziej 
gęste

  hipoalergiczne, odpowiednie dla osób 
noszących szkła kontaktowe

4 ml  | SS1

49,90 PLN
1247,50 PLN / 100 ml

potwierdziło poprawę 

kondycji rzęs już po 

4 tygodniach stosowania**

90%
kobiet

**BADANIE PRZEPROWADZONE PRZEZ NIEZALEŻNE LABORATORIUM 
      NA GRUPIE 29 KOBIET W WIEKU 29-53 LAT PRZEZ 4 TYGODNIE. *TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

TUSZ DO RZĘS 
VOLUME DESIGNER LASH MASCARA 

Nadaje jednolity, głęboki kolor. Nie rozmazuje się 
i nie kruszy. 

  wyraziste spojrzenie i wymarzona objętość

  gruba szczoteczka z gęstym włosiem 
dokładnie pokrywa rzęsy tuszem, optycznie 
je zagęszczając

11 ml  

27,90 PLN
253,64 PLN / 100 ml

*
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LI14LI21

UTRZYMUJE SIĘ 
AŻ DO 8 GODZIN.
UTRZYMUJE SIĘ 
AŻ DO 8 GODZIN.

PLUM GOLD
LIN4

SPICY NUDE
LIN1

SUBTLE ROSE
LIN3

CHILLY BROWN
LIN5

INNOCENT PINK
LIN2

RED ROSE
MP03

CORAL HIBISCUS
MP01

PINK ORCHID
MP02

CUKROWY PEELING DO UST  
SUGAR LIP SCRUB  

Usuwa martwy naskórek, wygładza i zmiękcza 
usta. Perfekcyjnie przygotowuje je do nałożenia 
pomadki, błyszczyku lub fl amastra do ust. 

  zawiera drobinki cukru, masło shea, 
pantenol oraz witaminy C i E

  o kuszącym zapachu mango

1,9 g | LI14 

30,25 PLN
1592,11 PLN / 100 g

POMADKA LODOWA  
ICY LIPSTICK 

Dzięki przezroczystości pozwala 
na wydobycie naturalnej barwy ust. 

  z olejem jojoba i ekstraktem 
z rozmarynu – działa jak najlepszy 
balsam

  polecana do codziennego stosowania

3,5 g | LI21 

19,90 PLN
568,57 PLN / 100 g

* MATOWA POMADKA DO UST  
MATTE LIP COLOUR 

Mocno kryjąca pomadka, zapewniająca 
absolutny mat i zachwycającą głębię koloru. 

  odporna na ścieranie i rozmazywanie

  nie wysusza ust, pozostawia je gładkie 
i miękkie

5 ml  

33,00 PLN
660,00 PLN / 100 ml

* *
 3

BŁYSZCZYK DO UST   
LIP GLOSS
PLUMP LIP EFFECT

Substancja tonizująco-chłodząca stymuluje 
mikrokrążenie, sprawiając, że usta 
są pełniejsze.    

  efekt subtelnie powiększonych ust

9 ml  

22,90 PLN
254,44 PLN / 100 ml

*
 2

BŁYSZCZYK DO UST   
LIP GLOSS
WET LIP EFFECT

Delikatny kolor i mieniące się drobinki dodają 
wargom blasku.     

  nadaje zmysłowy połysk

9 ml  

22,90 PLN
254,44 PLN / 100 ml

*
  1

BŁYSZCZYK DO UST  
LIP GLOSS 

Odpowiednio dobrane pigmenty doskonale 
podkreślają usta. 

  kuszący kolor i blask

9 ml  

22,90 PLN
254,44 PLN / 100 ml

1  2  3  

USTA
Podkreślone delikatnie czy w mocnym, nasyconym kolorze? 
Z połyskiem czy matowe? W makijażu ust dajemy Ci nieograniczony wybór!

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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CANDY PINK
BP1

PEACHY ROSE
BP3

HOT RED
LN01

PALE FUCHSIA
LN02

AUSTRALIAN SAND
LN03

SUNRISE PINK
LN04

SWEET LATTE
LN05

CHERRY
LI18

HOT RED
LI06

PALE FUCHSIA
LI07

AUSTRALIAN SAND
LI08

SUNRISE PINK
LI10

SWEET LATTE
LI09

WILD STRAWBERRY
LI20

ELEGANT RED
LI25

FANCY CORAL
LI26

PEACH
LI17

POMADKA DO UST  
EXTRA RICH LIPSTICK 

Nadaje ustom elegancki kolor i delikatny połysk. 
Do każdej pomadki dopasujesz automatyczną 
konturówkę. 

  klasyka zawsze na czasie

  z nawilżającymi olejami: arganowym i jojoba 
oraz masłem shea

4 g  

25,90 PLN
647,50 PLN / 100 g

* FLAMASTER I BALSAM DO UST  
GLAM LIP TINT & BALM 

Harmonijne połączenie długotrwałego, 
soczystego koloru i uwodzicielskiego połysku. 

  rewelacyjny efekt – ustom pomalowanym 
precyzyjnie fl amastrem można dodać blasku 
balsamem lub pozostawić matowe

4,46 g  

29,90 PLN
670,40 PLN / 100 g

BŁYSZCZYK W POMADCE  
GLOSSY LIPSTICK  

Połączenie delikatnego koloru z intensywnym 
połyskiem i odbijającymi światło refl eksami. 

  zawiera ochronne woski

  idealny do codziennego makijażu ust

4 g  

24,90 PLN
622,50 PLN / 100 g

AUTOMATYCZNA 
KONTURÓWKA  
AUTOMATIC LIPLINER  

Z niezwykłą precyzją podkreśla kontur ust, 
uwypuklając ich naturalne piękno. 

  kolory idealnie dopasowane do odcieni 
pomadek

  wodoodporna

0,31 g  

17,65 PLN
5693,55 PLN / 100 g

*

Przechowuj
w pozycji poziomej.

Aplikuj 
� amaster na czyste, 

odtłuszczone usta!

OWOCOWY BŁYSZCZYK DO UST 
FRUITY LIP GLOSS 

Rozpieszcza zmysły apetycznym aromatem 
i delikatnym smakiem. 

  lśniące kolory subtelnie podkreślają barwę 
i kształt ust

15 ml  

13,50 PLN
90,00 PLN / 100 ml

*

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



107MAKE UP / DŁONIE |     106|  MAKE UP / DEMAKIJAŻ 

KOREKTOR 
DO POPRAWEK MAKIJAŻU  
CORRECTOR PEN 

Usuwa nawet najmniejsze mankamenty makijażu, 
nie uszkadzając go. 

  precyzyjny i wygodny

  mieści się nawet w małej, wieczorowej 
torebce

3 ml  | CO03

28,25 PLN
941,67 PLN / 100 ml

*

Po użyciu 
wytrzyj sztyft 
chusteczką 
higieniczną.

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

KREM DO SKÓREK I PAZNOKCI  
CUTICLE & NAIL CREAM

Zadbane skórki i piękne, zdrowe paznokcie dzięki 
intensywnej pielęgnacji. 

  ze wzmacniającym olejem arganowym 
i regenerującym masłem shea

  nawilża, przywraca skórkom miękkość 
i gładkość, a płytce – elastyczność

15 ml  | KR4

13,90 PLN
92,67 PLN / 100 ml

DWUFAZOWY PŁYN 
DO DEMAKIJAŻU  
2 PHASE MAKE-UP REMOVER 

Łagodnie, a zarazem niezwykle skutecznie usuwa 
makijaż oczu i ust, także wodoodporny. 

  pozostawia skórę nawilżoną, 
miękką i gładką

  hipoalergiczny, bezpieczny dla osób 
o wrażliwych oczach

150 ml  | 609001

19,00 PLN
12,67 PLN / 100 ml

PŁYN MICELARNY 
MICELLAR LOTION 

Usuwa makijaż oraz oczyszcza cerę, idealnie 
przygotowując ją do dalszej pielęgnacji. 

  stworzony na bazie wody różanej z płatków 
róży stulistnej

  doskonale odświeża skórę

200 ml  | MI03

24,60 PLN
12,30  PLN / 100 ml

DEMAKIJAŻ
Idealnie oczyszczona skóra o poranku i przed snem to przepis na zdrową cerę. 
Nie zapominaj o tym i miej zawsze pod ręką odpowiednie kosmetyki do demakijażu. 

DŁONIE
To nie mit: dłonie są Twoją wizytówką. Zadbaj o nie! 

Polecamy codzienną pielęgnację skórek i wzmacniające odżywki, 
aby pomalowane paznokcie wyglądały zdrowo i elegancko.
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TRENDY BEIGE
N039

POSH RED
N044

GLAM BROWN
N040

CHIC PINK
N042

FASHION CREAM
N038

CATWALK ORANGE 
N041

STYLISH RED
N043

RUBY WINE
N016

LILAC
N023

APRICOT
N021

PALE FUCHSIA
N002

HOT RED
N003

BLACK ROSE
N034

DEEP SCARLET
N010

SWEET LATTE
N004

**SUNRISE PINK
N005

**

WHITE LILY 
N035

UTWARDZACZ DO PAZNOKCI 
Z DIAMENTEM 
NAIL HARDENER 

Puder diamentowy wzmacnia i utwardza 
paznokcie, nadając im trwały połysk. 

  doskonały jako podkład pod lakier

10 ml  | N104

16,50 PLN
165,00 PLN / 100 ml

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

** WERSJA PERŁOWA

LAKIER DO PAZNOKCI   
NAIL LACQUER
GEL FINISH

Ultrabłyszcząca formuła z efektem żelowego 
wykończenia. 

  nadaje paznokciom nasycony, długotrwały 
kolor i zapewnia doskonałe krycie już po 
pierwszej aplikacji 

  odporny na odpryskiwanie, ścieranie, 
matowienie

  z szerokim, wygodnym pędzelkiem

11 ml  

18,90 PLN
171,82 PLN / 100 ml

ODŻYWKA DO PAZNOKCI 
Z KERATYNĄ  
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Stworzona z myślą o paznokciach 
rozdwajających się. 

  keratyna regeneruje i utwardza płytkę 
paznokcia, zapobiegając jej uszkodzeniom

10 ml  | N109

15,50 PLN
155,00 PLN / 100 ml

LAKIER DO PAZNOKCI 
NAIL LACQUER 

Formuła wzbogacona o wapń, wzmacniającą 
keratynę i pielęgnujące paznokcie witaminy A i E. 

  zapewnia głęboki kolor i intensywny połysk

  szybkoschnący, długotrwały

10 ml  

17,90 PLN
179,00 PLN / 100 ml

*

ODŻYWKA 
DO PAZNOKCI 8 W 1  
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

Wielozadaniowa: intensywnie regeneruje, 
wzmacnia, chroni, zapewnia gładkość, 
przywraca połysk, nadaje kolor, 
szybkoschnąca, długotrwała. 

  w widoczny sposób poprawia wygląd 
i kondycję zniszczonych paznokci

  zapobiega łamaniu, kruszeniu 
i rozdwajaniu się

10 ml  | N112

16,90 PLN
169,00 PLN / 100 ml

PREPARAT 
DO ZMIĘKCZANIA SKÓREK 
CUTICLE SOFTENER 

Przeznaczony do pielęgnacji skórek wokół 
płytki paznokcia. 

  zawiera peelingujące drobinki, które 
delikatnie złuszczają i wygładzają naskórek

  wyciąg z alg zmiękcza skórki, ułatwiając 
ich skuteczne usunięcie

10 ml  | N108

15,50 PLN
155,00  PLN / 100 ml

Już wkrótce   
lakiery gel � nish 

w nowych 
opakowaniach! 
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OSUSZACZ DO LAKIERU   
NAIL LACQUER DRYING SPRAY 

Przyspiesza wysychanie lakieru na paznokciach 
i chroni go przed powstawaniem smug i zarysowań.

  nadaje piękny blask i uwydatnia barwę 
lakieru

50 ml  | N100

17,90 PLN
35,80 PLN / 100 ml

ZMYWACZ DO PAZNOKCI  
NAIL POLISH REMOVER

Szybko i skutecznie usuwa nawet ciemny lakier 
– bez rozmazywania i wysuszania płytki. 

  nawilża paznokcie, a skórkom nadaje 
miękkość i delikatność

  ze wzmacniającym wyciągiem ze skrzypu 
polnego i kompleksem witamin E, PP i B6

  bezacetonowy

100 ml  | 603001 

12,90 PLN
12,90 PLN / 100 ml

LAKIER NAWIERZCHNIOWY 
NAIL TOP COAT
MATTE EFFECT

Nadaje pomalowanym paznokciom oryginalny, 
matowy wygląd. Przedłuża trwałość manicure. 

  z ochronnymi polimerami 

10 ml  | N036

21,00 PLN
210,00 PLN / 100 ml

*

LAKIER NAWIERZCHNIOWY 
NAIL TOP COAT
GLOSSY EFFECT

Zapewnia paznokciom lustrzany blask 
i podkreśla ich kolor. Przedłuża trwałość 
manicure. 

  polimerowa powłoka utwardza płytkę 
paznokcia oraz zabezpiecza lakier 
przed ścieraniem 

10 ml  | N037  

21,00 PLN
210,00 PLN / 100 ml

* ZMYWACZ DO PAZNOKCI  
NAIL LACQUER REMOVER 

Dwufazowy: górna warstwa zmywacza 
odpowiada za skuteczne usunięcie lakieru, dolna 
– za odżywienie i nawilżenie paznokci oraz ich 
regenerację. 

  bezacetonowy

100 ml  | N106 

11,90 PLN
11,90 PLN / 100 ml

*

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Przed użyciem  
wstrząśnij butelką, 
dokładnie mieszając 
warstwy.
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  3

PĘDZEL DO RÓŻU 
BLUSH BRUSH 

Przeznaczony do aplikacji różów, bronzerów, 
a także konturowania twarzy.  

  wykonany z naturalnego włosia

W005  

37,00 PLN

  1

PĘDZEL DO PODKŁADU 
FOUNDATION BRUSH 

Przeznaczony do nakładania 
płynnych podkładów i korektorów.  

  wykonany z syntetycznego 
włosia

W008  

35,00 PLN

  5

PĘDZELEK DO CIENI
EYESHADOW BRUSH

Przeznaczony do precyzyjnego nakładania cieni.  

  wykonany z naturalnego włosia

W007  

17,00 PLN

  4

PĘDZEL DO CIENIOWANIA 
BLENDING BRUSH

Niezastąpiony podczas łączenia i rozcierania 
kolorów. 

  wykonany z naturalnego włosia

W012  

25,00 PLN

  6

APLIKATOR DO CIENI 
EYESHADOW SPONGE

Do nakładania każdego rodzaju cieni.   

  wykonany z miękkiej gąbki

W003  

14,00 PLN

  7

PĘDZELEK DO UST 
LIP BRUSH

Przeznaczony do precyzyjnej aplikacji pomadek 
i błyszczyków.    

  wykonany z najwyższej jakości włosia 
syntetycznego

W013  

16,00 PLN
  2

PĘDZEL DO PUDRU 
POWDER BRUSH

Doskonały do nakładania 
i rozprowadzania pudru, zarówno 
sypkiego, jak i prasowanego.  

  wykonany z naturalnego włosia

W004  

45,00 PLN

ETUI NA PĘDZLE DO MAKIJAŻU   
MAKE-UP BRUSH CASE 

Posiada osiem przegródek dopasowanych 
do różnego rodzaju pędzli.

  wygodne i bezpieczne przechowywanie

W011 

44,90 PLN

4  
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AKCESORIA
Tylko dzięki profesjonalnym narzędziom wykonasz piękny, profesjonalny makijaż. 
Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie szeroki wybór pędzli i odpowiednie środki do ich pielęgnacji, 
a także inne rewelacyjne akcesoria. 

MIĘTOWA KOSMETYCZKA MAKE UP   
MINT MAKE UP BAG

Z trzema kieszeniami wewnętrznymi, w tym jedną zamykaną na zamek.

  doskonała w podróży 

G269 

39,90 PLN
 

*

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WYMIARY: 
15 x 15 x 8 cm

PAPIEROWA TOREBKA   
PAPER BAG 

Idealna na drobne upominki.

  bardzo elegancka

930010 

2,95 PLN

PROFESJONALNY 
SZAMPON DO PĘDZLI   
PROFESSIONAL BRUSH SHAMPOO 

Gruntownie oczyszcza pędzle, 
zapewniając odpowiednią dbałość 
o higienę podczas wykonywania 
makijażu.

  przedłuża trwałość włosia

100 ml  | W009 

19,90 PLN
19,90 PLN / 100 ml

*

PROFESJONALNY
SPRAY DO PĘDZLI   
PROFESSIONAL BRUSH SPRAY 

Błyskawicznie przygotowuje 
pędzle do ponownego użycia. 
Skutecznie usuwa pozostałości 
po kosmetykach do makijażu 
i inne zabrudzenia.

  zawiera składniki o działaniu 
antybakteryjnym 

100 ml  | W010 

18,90 PLN
18,90 PLN / 100 ml

*



DELEKTUJ SIĘ 
SM AKIEM… 
kaw i herbat Aurile, które zrodziły się  
z połączenia niezwykłej pasji  
i profesjonalizmu. Szczególnie polecamy 
opracowane przez naukowców kawy 
funkcjonalne, które nie tylko wyśmienicie 
smakują, ale także zawierają cenne  
dla zdrowia składniki: witaminy i minerały. 
Z kolei herbaty wzbogaciliśmy płatkami 
kwiatów i naturalnymi aromatami,  
abyś mógł cieszyć się ich wspaniałym 
smakiem każdego dnia. Wypełnij ulubiony 
kubek Aurile – naszą prawdziwą miłością.
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KA WY NATURA LNE
Kawa to nasza pasja. Do kaw naturalnych wybraliśmy szlachetną arabikę oraz jej mieszankę, 
byś mógł cieszyć się wspaniałym smakiem w każdej postaci: mielonej, w ziarnach, 
kapsułkach do ekspresu, a nawet w formie niepalonych, zielonych ziaren. 

CLASSIC KAWA W KAPSUŁKACH 
100% arabika, drobno mielona, do ekspresu

Zamknięte w naszych kapsułkach kolumbijskie szczepy 
arabiki dają jedwabisty napar o delikatnie kwaskowatych 
nutach, przynoszących uczucie przyjemnej świeżości. 
Pozostawiają lekko cytrusowy posmak, a intensywność 
doznań smakowych pogłębiają delikatne owocowe 
i karmelowe nuty.

  w wygodnych kapsułkach, kompatybilnych 
z systemem Nespresso®**

   pochodzenie: Kolumbia

 10 x 5,5 g | AR14

 22,90 PLN              416,36 PLN / 1 kg

PURE GREEN KAWA ZIELONA 
100% arabika, niepalona, grubo mielona, 
w torebkach-piramidkach 

Delikatna w smaku, z wyraźnymi nutami winnymi, bez 
wyczuwalnego gorzkiego posmaku i dymnego aromatu, 
charakterystycznego dla palonych ziaren. Zawiera duże 
ilości kwasu chlorogenowego (CGA), będącego silnym 
przeciwutleniaczem, a dzięki obecności kofeiny, 
nie traci nic ze swoich pobudzających właściwości.

  polecana dla osób ceniących łagodne smaki 
i dbających o linię 

  z ekologicznych upraw

  pochodzenie: Peru 

20 x 7 g | AR13

24,90 PLN
177,86 PLN / 1 kg

** NESPRESSO® JEST ZAREJESTROWANYM ZNAKIEM TOWAROWYM NALEŻĄCYM DO SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SP. Z O.O. SP. K. NIE JEST POWIĄZANY UMOWNIE, 
KAPITAŁOWO ANI ORGANIZACYJNIE Z SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SP. Z O.O. SP. K. NIE JEST ANI LICENCJOBIORCĄ, ANI DYSTRYBUTOREM MARKI NESPRESSO®.

ESPRESSO EXPERIENCE 
KAWA MIELONA
60% arabika i 40% robusta

Dla miłośników espresso stworzyliśmy 
oryginalną mieszankę ziaren arabiki 
pochodzących z Brazylii i Kolumbii oraz 
indonezyjskiej robusty. Idealne proporcje ich 
łączenia sprawiają, że Aurile Espresso Experience 
ma niezapomniany, mocny smak, z wyczuwalnymi 
orzechowo-czekoladowymi nutami, i intensywny, 
lekko dymny zapach. 

  pochodzenie: Ameryka Południowa i Azja 

250 g | AR3

28,90 PLN
115,60 PLN / 1 kg

*

EXCELLENCE KAWA MIELONA 
I W ZIARNACH 
100% arabika 

Mokka jest jedną z najszlachetniejszych odmian kawy. 
Jej głębokim, jedwabistym smakiem najlepiej delektować 
się bez żadnych dodatków. Pozostawia urzekający, słodkawy 
posmak, przeplatany lekkimi, kwaskowatymi nutami.

  oryginalna mieszanka najlepszych ziaren 
afrykańskiej arabiki

  pochodzenie: region Sidamo w Etiopii 

250 g, W ZIARNACH    | AR1

29,90 PLN
119,60 PLN / 1 kg

250 g, MIELONA | AR2

29,90 PLN
119,60 PLN / 1 kg

1 kg, W ZIARNACH | AR12

79,90 PLN
79,90 PLN / 1 kg

*

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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Kawy funkcjonalne Aurile 
już dwukrotnie zostały 
nagrodzone srebrnym 
Laurem Konsumenta. 
Wyróżnienie to jest 
potwierdzeniem dobrej 
opinii Polaków, gwarancją 
jakości i dowodem, 
że produkty Aurile są 
niekwestionowanymi 
liderami w swojej grupie.

KA WY FUNKCJONALNE
Brak energii, niezdrowe odżywianie, stres – walkę z nimi rozpocznij już dziś. Pomogą Ci w niej innowacyjne 
kawy funkcjonalne, opracowane w porozumieniu z naukowcami i specjalistami od prawidłowego żywienia. 
Zostały wzbogacone o dobroczynne składniki, takie jak witaminy i minerały.  

METABOLISM KAWA MIELONA
z dodatkiem ekstraktu z garcynii kambodżańskiej 
i L-karnityny

Aromatyczna, pyszna kawa, która doskonale uzupełnia 
kuracje odchudzające i oczyszczające. Jest całkowicie 
bezpieczna dla organizmu, a z odpowiednio zbilansowaną 
dietą i odrobiną ruchu sprawi, że poczujesz się wyjątkowo 
lekko.

  polecana dla osób dbających o linię i walczących 
z nadwagą lub otyłością, które chciałyby usprawnić 
swój metabolizm

  pochodzenie: Azja Wschodnia

 250 g | AR6

34,90 PLN
139,60 PLN / 1 kg

FOCUS KAWA MIELONA
z dodatkiem ekstraktu z guarany i magnezu

Aromatyczna kawa wzbogacona o składniki, które pomogą 
oczyścić umysł i skupić myśli na tym, co jest naprawdę ważne, 
oraz przyczynią się do zniesienia uczucia zmęczenia 
i znużenia. 

  podwójna moc: z dodatkową porcją kofeiny z guarany

  niezastąpiona dla osób pracujących umysłowo 
i uczących się, chcących poprawić swoją pamięć 
i zdolność koncentracji

  pochodzenie: Azja Wschodnia

 250 g | AR5

34,90 PLN
139,60 PLN / 1 kg

ENERGY KAWA MIELONA
z dodatkiem ekstraktu z guarany i tauryny

Stymulująca tauryna i kompleks witamin z grupy B 
w połączeniu z wyrazistym smakiem naszej kawy 
podnoszą wydajność psychofi zyczną organizmu. 
Zwiększona dawka kofeiny z guarany orzeźwia, 
dodając energii na cały dzień.  

  idealna dla osób bardzo aktywnych, pracujących 
na nocne zmiany, uprawiających sport, często 
podróżujących

  pochodzenie: Azja Wschodnia

 250 g | AR4

34,90 PLN
139,60 PLN / 1 kg

ANTIOXIDANT KAWA MIELONA
z dodatkiem ekstraktu z green mate i jagód açai

Zawarte w kawie bioaktywne składniki chronią komórki 
przed stresem oksydacyjnym i pomagają w prawidłowej 
syntezie DNA. Bezcenne przeciwutleniacze: jagody açai 
i green mate, cynk oraz witamina E pomogą zmienić styl 
życia na zdrowszy.  

  bogate źródło cennych antyoksydantów

  szczególnie wskazana dla osób zamieszkujących 
duże miasta i zanieczyszczone tereny, narażonych na 
długotrwały stres, mających złe nawyki żywieniowe, 
palących papierosy

  pochodzenie: Azja Wschodnia

250 g | AR7

34,90 PLN
139,60 PLN / 1 kg

*ZDS, CZYLI ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE. BADANIE PRZY ZAŁOŻENIU: 10 G KAWY / 150 ML NAPOJU.
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*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

KA WY AROMATYZOWANE
Dziś czekolada czy wiśnia? Apetyczny zapach orzechów laskowych, a może aromat wanilii? 
Baw się i eksperymentuj z naszymi kawami aromatyzowanymi – doskonałymi na ciepło i zimno. 
Smakuj życie! 

CHOCOLATE KAWA MIELONA
o aromacie czekolady

Klasyczny, wyrafi nowany aromat czekolady 
w niezapomnianym duecie z najwyższej jakości 
mieszanką arabiki i robusty zagwarantują chwilę 
relaksu i wspaniałego smaku.

  pochodzenie: Azja Wschodnia

250 g | AR16

26,90 PLN
107,60 PLN / 1 kg

CHERRY KAWA MIELONA 
o aromacie wiśniowym

Mocna kawa przełamana aromatem i słodyczą 
pysznych, soczystych wiśni. Każdy łyk przenosi 
do skąpanego słońcem wiśniowego sadu.

  pochodzenie: Azja Wschodnia

250 g | AR11

26,90 PLN
107,60 PLN / 1 kg

VANILLA KAWA MIELONA 
o aromacie waniliowym

Egzotyczny, słodki aromat wanilii wprowadza 
do kompozycji ciepłe, radosne nuty, harmonijnie 
dopełniając smak naturalnej kawy. To prawdziwa 
uczta dla zmysłów!

  pochodzenie: Azja Wschodnia

250 g | AR8

26,90 PLN
107,60 PLN / 1 kg

HAZELNUT KAWA MIELONA
o aromacie orzechów laskowych

Aksamitna nuta orzechów laskowych w doskonałej 
harmonii ze smakiem pobudzającej kawy to 
przepis na udany poranek i niezapomniane 
popołudnie.

  pochodzenie: Azja Wschodnia 

250 g | AR15

26,90 PLN
107,60 PLN / 1 kg

IRISH CREAM KAWA MIELONA 
o aromacie irish cream

Wyborna whisky i delikatna, słodka śmietanka 
wzbogacają aromat naturalnej, świeżo palonej 
kawy, dodając jej fi nezji. Będziesz marzyć, by ta 
przyjemność nigdy się nie skończyła!

  pochodzenie: Azja Wschodnia 

250 g | AR9

26,90 PLN
107,60 PLN / 1 kg

SCANDINAVIAN FRUITS 
KAWA MIELONA 
o aromacie owoców skandynawskich

Skarby Skandynawii: żurawina, borówka, jeżyna, 
malina i moroszka zjednoczone w aromatycznym 
słodko-cierpkim bukiecie. Nadają kawie 
niepowtarzalny zapach!

  pochodzenie: Azja Wschodnia 

250 g | AR10

26,90 PLN
107,60 PLN / 1 kg

*
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HERBATY
Z zielonych ogrodów Chin i Sri Lanki czerpiemy prawdziwe bogactwo 
– najwyższej jakości herbaciane liście. Po to, aby w Twojej fi liżance 
dokonała się magia, dając odrobinę przyjemności każdego dnia.

HAPPINESS HERBATA NIEBIESKA 
Herbata liściasta Oolong z dodatkiem czarnej 
porzeczki oraz naturalnymi aromatami: waniliowym 
i brzoskwiniowym

Wyśmienity, głęboki smak i tajemnicza, lekko 
szmaragdowa barwa herbaty Oolong rodzą się 
w procesie półfermentacji liści. Aromatyczny napar 
uwodzący nutami czarnej porzeczki zawiera 
korzystne dla zdrowia polifenole.

  wyjątkowa herbata, nazywana Czarnym Smokiem

  z całymi porzeczkami

  pochodzenie: chińska prowincja Fujian

75 g | AH5

29,90 PLN
398,67 PLN / 1 kg

NOBLE HERBATA CZARNA EARL GREY
Herbata liściasta Ceylon z dodatkiem naturalnego 
olejku bergamotowego, płatków bławatka, skórki 
pomarańczowej i mirtu cytrynowego 

Z połączenia czarnej herbaty Ceylon z naturalnym 
olejkiem bergamotowym z Włoch, skórką pomarańczową, 
płatkami bławatka i mirtem cytrynowym powstała unikalna 
cytrusowa wariacja na temat klasycznej herbaty Earl Grey.

  wyrazisty charakter, ceniony przez wielbicieli 
Earl Grey

  pochodzenie: Sri Lanka

75 g | AH6

24,90 PLN
332,00 PLN / 1 kg

JOY HERBATA CZERWONA 
Herbata liściasta Pu-erh z suszonymi owocami wiśni 
i aronii, płatkami róż oraz aromatem wiśniowym 

Aromatyczna czerwona herbata wzbogacona dodatkiem 
suszonych owoców wiśni i aronii oraz delikatnych 
płatków róż. Zawiera między innymi dobrze przyswajalny 
naturalny selen, witaminę E i cenne fl awonoidy.

  bogaty aromat z subtelną nutą wiśni

  pochodzenie: chińska prowincja Junnan

75 g | AH3

21,90 PLN
292,00 PLN / 1 kg

EUPHORIA HERBATA ZIELONA 
Herbata liściasta Gunpowder z werbeną, trawą 
cytrynową, skórką z cytryny i płatkami słonecznika 
oraz aromatem cytrynowym 

Z połączenia najmłodszych listków zielonej herbaty 
z gatunku Gunpowder oraz aromatycznej werbeny, 
trawy cytrynowej, skórki z cytryny i płatków słonecznika 
powstała energetyzująca kompozycja.

  łączy słodkawy smak oraz bogaty, cytrynowy aromat

  pochodzenie: chińska prowincja Zhejiang

75 g | AH2

22,90 PLN
305,33 PLN / 1 kg

HARMONY HERBATA CZARNA
Herbata liściasta Yunnan z dodatkiem kwiatów 
hibiskusa i jaśminu, płatków nagietka i suszonej 
żurawiny oraz aromatem brzoskwiniowym

Wykwintna czarna herbata Yunnan uszlachetniona 
kwiatami jaśminu i innymi wyjątkowymi dodatkami 
charakteryzuje się wyrazistym, orzeźwiającym smakiem 
i zachwycającym, delikatnym brzoskwiniowym aromatem.

  o harmonijnym smaku, który kochają miliony ludzi 
na całym świecie

  pochodzenie: chińska prowincja Junnan

75 g | AH1

19,90 PLN
265,33 PLN / 1 kg

SERENITY HERBATA BIAŁA
Herbata liściasta Pai Mu Tan z płatkami róż

Szlachetna biała herbata o łagodnym, kwiatowym aromacie 
urzeka aksamitnym, lekko słodkim smakiem. Niezwykle 
subtelna, harmonijna kompozycja skrywa bogactwo 
witamin A i E oraz dobroczynnych polifenoli.

  stworzona z bardzo młodych herbacianych listków, 
wyjątkowo delikatna

  pochodzenie: chińska prowincja Fujian

30 g | AH4

23,90 PLN
796,67 PLN / 1 kg



WYOBRAŹ 
SOBIE DOM…
pełen ciepła i radości. Pachnący świeżością, 
piękny i zadbany. Dom, do którego wszyscy 
wracają z ochotą. Teraz to może być Twój 
dom. Z naszymi produktami to takie proste. 
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BALSAM DO MYCIA NACZYŃ   
BABASSU OIL WASHING-UP BALM

Z olejem Babassu, który jest bogaty w nienasycone 
kwasy tłuszczowe oraz witaminę E. To prawdziwy eliksir 
młodości dla Twoich dłoni. Odżywia skórę, skutecznie 
opóźniając procesy starzenia.

  czyste naczynia, zadbane dłonie!

750 ml  | K007 

15,90 PLN
21,20 PLN / 1 l

Cena z pompką: 17,82 PLN

 

PŁYN MYJĄCY DO POWIERZCHNI 
I BLATÓW KUCHENNYCH   
KITCHEN CLEANER

Niezastąpiony w każdej kuchni! Dzięki aktywnej pianie 
usuwa brud i kurz. Gwarantuje idealną czystość bez 
smug i zacieków. Dodatkowo delikatnie nabłyszcza 
i pielęgnuje.  

  idealny do codziennego stosowania 

750 ml  | K001 

17,50 PLN
23,33 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 19,42 PLN

K003 ALOE 
Zawiera wyciąg 

z aloesu, który 
nawilża 

i regeneruje 
skórę dłoni.

K002 RED CITRUS    
Polecany dla 
suchej skóry dłoni 
– z ekstraktem
z egzotycznych 
owoców.

PRODUKTY DO KUCHNI
Nasze środki czystości przeznaczone do stosowania w kuchni są 

wyrazem pasji i zaangażowania, z jakimi pracujemy. 
Wiemy, że są niezawodne, bo sami ich używamy. 

Chcemy, by Twoja kuchnia była miejscem przyjaznym 
i higienicznie czystym. 

PŁYNY DO MYCIA NACZYŃ   
ALOE / RED CITRUS WASHING-UP LIQUID

Mistrzowie wydajności bez trudu uporają się z tłuszczem 
i innymi zabrudzeniami. Płyny zostały wzbogacone o witaminy 
oraz ekstrakty roślinne, które nawilżają i pielęgnują skórę dłoni. 

  łagodne dla skóry dłoni – pH 5,5

750 ml  

14,50 PLN
19,33 PLN / 1 l

Cena z pompką: 16,42 PLN

ODTŁUSZCZACZ   
DEGREASER EXTRA POWER

Niepokonany w walce z tłuszczem 
– zwalcza nawet przypalony tłuszcz 
oraz lepkie osady. Polecany szczególnie 
do blatów, zlewów, frytkownic, okapów
i płyt kuchennych, piekarników, rusztów, 
a także garnków. 

  czyści bez smug i zarysowań

750 ml  | K005 

18,45 PLN
24,60 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 20,37 PLN
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UNIWERSALNY ODWAPNIACZ   
DESCALER ALL PURPOSE

Zapomnij o kamieniu! Uniwersalny odwapniacz błyskawicznie 
usuwa kamień i osady wapienne nawet z trudno dostępnych miejsc. 
Stosowany regularnie przedłuża żywotność sprzętów. Polecany 
do czajników, grzałek, sitek, żelazek, ekspresów czy urządzeń AGD. 

  o skoncentrowanej kwasowej formule

  skuteczny i wydajny 

250 ml | K004 

13,90 PLN
55,60 PLN / 1 l

PŁYN DO MYCIA LODÓWEK 
I MIKROFALÓWEK   
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

Gwarancja higienicznej czystości! Płyn usuwa 
zabrudzenia, w tym tłuste plamy, jednocześnie 
wspomagając odszranianie. Z wygodnym 
rozpylaczem, który umożliwia dotarcie 
do trudno dostępnych miejsc.  

  pozostawia świeży, cytrusowy zapach

  do codziennego stosowania 

750 ml | K010 

15,90 PLN
21,20 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 17,82 PLN

PREPARAT DO CZYSZCZENIA 
STALI NIERDZEWNEJ   
INOX CLEANER

Stworzony do czyszczenia powierzchni oraz 
elementów z matowej stali nierdzewnej typu 
INOX. Likwiduje tłuste plamy i ślady rąk. 
Czyści, poleruje, a także chroni przed nowymi 
zabrudzeniami.  

  nie pozostawia smug ani zarysowań 

250 ml | K006 

28,25 PLN
113,00 PLN / 1 l

Cena z atomizerem: 30,17 PLN

PŁYN DO MYCIA PŁYT 
CERAMICZNYCH   
CERAMIC HOB CLEANER

Nowoczesna formuła dogłębnie czyści 
i pielęgnuje. Aktywna piana łatwo się 
rozprowadza, nie pozostawiając smug 
ani zarysowań.  

  chroni przed przywieraniem nowych 
zabrudzeń 

  delikatny dla czyszczonych powierzchni 

750 ml | K009 

16,90 PLN
22,53 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 18,82 PLN

TABLETKI 
DO CZYSZCZENIA ZMYWARKI   
DISHWASHER CLEANER

Eliminują kamień, tłuste osady i nieprzyjemne zapachy. 
Wystarczy stosować raz w miesiącu, by przedłużyć 
bezawaryjne działanie urządzenia. 

80 g / 2 szt. | K011 

10,90 PLN
136,25 PLN / 1 kg

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

NABŁYSZCZACZ DO ZMYWARKI   
DISHWASHER RINSE AID

Specjalna formuła zapewnia naczyniom blask,
przyśpiesza suszenie i zapobiega osadzaniu się 
kamienia. Chcesz osiągnąć kryształowy efekt WOW? 
Stosuj razem z tabletkami do zmywarki.  

  bez fosforanów, barwników i kompozycji 
zapachowych 

250 ml | K012 

11,90 PLN
47,60 PLN / 1 l

TABLETKI DO ZMYWARKI   
BIO POWER DISHWASHER TABS ALL IN 1

Zapewniają perfekcyjne mycie naczyń 
w każdej temperaturze dzięki aktywnym 
enzymom. Usuwają najtrwalsze osady 
i zanieczyszczenia. Zapakowane 
w rozpuszczalną folię, całkowicie 
bezpieczne dla skóry rąk. 

  Bio Power: bez fosforanów, 
chloru, konserwantów 
i barwników 

500 g / 25 szt. | K008 

35,90 PLN
71,80 PLN / 1 kg

*
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PRODUKTY DO ŁAZIENEK
Zamień swoją łazienkę w krainę relaksu. Skompletuj zestaw ulubionych kosmetyków, zapal świece, 
zapomnij o codziennych troskach. Wszystkim innym zajmą się produkty FM GROUP FOR HOME.

PŁYN DO MYCIA ŁAZIENKI   
BATHROOM CLEANER 

Aktywnie usuwa osady z kamienia i mydła. 
Zawiera innowacyjne składniki, 
zapobiegające powstawaniu zacieków.  

  pielęgnuje, nadaje delikatny połysk 

  o przyjemnym, kwiatowo-owocowym 
aromacie

750 ml | BA01 

13,50 PLN
18,00 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 15,42 PLN

PŁYN DO MYCIA KABIN 
PRYSZNICOWYCH   
SHOWER CLEANER 

Lśniący prysznic bez zanieczyszczeń! Dzięki 
zawartości nanocząsteczek krzemu tworzy 
fi lm ochronny, ograniczający ponowne 
osadzanie się brudu, osadów i pary wodnej.  

  unikalna formuła działa nawet w zimnej 
wodzie

  bezpieczny dla alergików

750 ml | BA02 

13,50 PLN
18,00 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 15,42 PLN

CHUSTECZKI DO MYCIA TOALET   
TOILET CLEANING WIPES 

Najwygodniejsza metoda na codzienne odświeżanie toalet. 
Dzięki właściwościom antybakteryjnym zapewniają 100% higieny. 
Bezpieczne dla skóry rąk.  

  biodegradowalne

  pozostawiają świeży zapach

84 szt. | T002 

19,90 PLN MYDŁA W PŁYNIE   
FRESH WOODY SOAP 
/ ROYAL FRUITY SOAP

Podaruj swojej skórze idealną 
czystość i nawilżenie!
Dzięki starannie dobranym 
składnikom nasze mydła 
w płynie dokładnie myją, 
a zarazem delikatnie pielęgnują, 
pozostawiając subtelny zapach.

  z higieniczną pompką

500 ml  

13,75 PLN
27,50 PLN / 1 l

B001 MANGO & PEACH  
Słodki aromat apetycznych 

owoców mango i brzoskwini 
to chwila relaksu każdego dnia.

B002 CITRUS & CONIFERS     
Wyszukane połączenie nut drzew 
iglastych z orzeźwiającym akordem 
cytrusów, trawy cytrynowej i lekkim 
akcentem drzewa różanego.
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PŁYN DO PRANIA 
KOLOROWYCH TKANIN 
VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

Perfekcyjnie chroni kolory i skutecznie 
usuwa zabrudzenia. Działa nawet w niskich 
temperaturach, zapobiegając kurczeniu 
i rozciąganiu się tkanin.  

  idealny do każdego koloru

1000 ml | L015

19,90 PLN
Zapach PURE 81

PŁYN DO PRANIA 
CZARNYCH TKANIN 
BLACK LAUNDRY LIQUID

Doskonale pierze ubrania i pozwala zachować 
intensywność czerni na dłużej. Dodatkowo dzięki 
aktywnym enzymom efektywnie zwalcza plamy 
niezależnie od temperatury wody.  

  zabezpiecza czarne tkaniny przed blaknięciem

1000 ml | L011

19,90 PLN

PŁYN DO PRANIA 
BIAŁYCH TKANIN 
WHITE LAUNDRY LIQUID

Unikalna formuła przywraca tkaninom olśniewającą 
biel. Zalecany do prania nawet delikatnych rzeczy. 
O subtelnym aromacie dzikiej orchidei.  

  ożywia biel i zapobiega szarzeniu

1000 ml | L003

18,90 PLN

PRODUKTY DO ŁAZIENEK 
I KUCHNI
Dotrą w każdy zakątek i pozbędą się wszystkich nieproszonych gości. Nic ich nie zatrzyma. 
Oddaj swoją kuchnię i łazienkę w ręce naszych środków do zadań specjalnych.

PREPARAT 
DO CZYSZCZENIA FUG   
GROUT CLEANER 

Ekspert od czystych spoin! Aktywnie chroni 
przed brudem oraz wilgocią. Nie wypłukuje 
ani nie odbarwia.  

  do białych i kolorowych fug

  na każdy rodzaj zabrudzeń

750 ml | BK04 

11,25 PLN
15,00 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 13,17 PLN

MLECZKO DO CZYSZCZENIA 
URZĄDZEŃ KUCHENNYCH 
I SANITARNYCH   
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

Przyjemność sprzątania bez szorowania! 
Aksamitnie łagodne, a zarazem niezwykle 
skuteczne. Usuwa nawet oporny brud 
i tłuszcz.  

  z czyszczącym dolomitem

  nie rysuje ani nie odbarwia czyszczonej 
powierzchni

750 ml | BK01 

13,90 PLN
18,53 PLN / 1 l

ŻEL DO USUWANIA 
KAMIENIA I RDZY   
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

Z łatwością likwiduje osady z kamienia, ślady 
rdzy, resztki mydła i inne zanieczyszczenia. 
Regularnie stosowany przeciwdziała nowym 
zabrudzeniom.  

  delikatnie nabłyszcza

  czysta armatura bez zarysowań

750 ml | BK03 

13,50 PLN
18,00 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 15,42 PLN

GRANULKI 
DO UDROŻNIANIA RUR   
DRAIN CLEANER

Nic ich nie zatrzyma! Rozpuszczają tłuszcz, 
włosy, odpady kuchenne i likwidują 
nieprzyjemne zapachy. Do udrożniania rur 
kanalizacyjnych, odpływów, syfonów.  

  niezbędne w każdej kuchni i łazience

  stosować co najmniej raz w miesiącu

500 g | BK02 

12,35 PLN
24,70 PLN / 1 kg

PRODUKTY DO PRANIA
Z pasją i entuzjazmem tworzymy produkty, które troszczą się o Twoje ubrania. 

Nasi specjaliści dbają nie tylko o to, aby były skuteczne, ale również, 
by ich stosowanie było przyjemnością.
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ODPLAMIACZ   
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

Zabójczy dla plam, łagodny dla Twoich ubrań. 
Dzięki zawartości aktywnych enzymów 
usuwa nawet plamy z trawy, krwi, jaj 
i tłustych sosów! Bezpieczny dla kolorów 
i delikatnych tkanin.  

  skuteczny także w niskich temperaturach 

  nie zawiera chloru

  o świeżym, owocowym zapachu

750 ml | L001 

15,90 PLN
21,20 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 17,82 PLN

PREPARAT UŁATWIAJĄCY 
PRASOWANIE   
ANTI-CREASE IRONING SPRAY 

Łatwa w użyciu pianka, która sprawia, że 
prasowanie staje się dziecinnie proste! 
Preparat tworzy delikatny fi lm, usuwający 
zagniecenia i zachowujący elegancki wygląd 
ubrań na dłużej. Nie wymaga użycia pary.

300 ml | L007 

13,75 PLN
45,83 PLN / 1 l

TABLETKI DO PRALKI 
ZMIĘKCZAJĄCE WODĘ   
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

Do każdego prania! Regularnie stosowane: 
dbają o tkaniny, wypłukują kamień z pralki 
i odpływów oraz zmniejszają zużycie 
środków piorących. 

  skuteczne w każdej temperaturze

  w rozpuszczalnej folii, która chroni 
dłonie 

400 g / 25 szt. | L014 

19,90 PLN
49,75 PLN / 1 kg

LUKSUSOWE PŁYNY 
DO PŁUKANIA TKANIN   
LUXURY FABRIC SOFTENER

Ciesz się bajeczną puszystością 
i wyrafi nowanymi zapachami Federico 
Mahora! Mocno skoncentrowane płyny 
zmiękczają tkaniny, działają antystatycznie 
i pobudzają zmysły. 

1000 ml  

19,85 PLN

AROMATHERAPY 
PŁYNY DO PŁUKANIA TKANIN   
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Z aktywnymi mikrokapsułkami, które stopniowo uwalniają piękny 
zapach. Niezwykle wydajne, zapobiegają elektryzowaniu się 
odzieży. Pozostawiają miękkość, która cieszy, i zapach, który trwa.

1000 ml  

22,00 PLN

L009 SPLENDID VIOLET / PURE 81  
Delikatny aromat jabłka, 
przełamany upajającym zapachem 
fi ołka i konwalii.

L013 AZURE SKY     
Doskonałe połączenie cytrusów, świeżych 

owoców oraz nut zielonych i wodnych 
w upojnej podstawie z piżma i ambry.

L010 SUNNY BREEZE / PURE 23    
Zmysłowa i lekko słodka 
kompozycja cytrusów i jaśminu.

L008 SECRET GARDEN / PURE 10   
Pobudzająca moc białej róży, mandarynki 
oraz bluszczu.

L012 SWEET DELIGHT        
Urzekająca kompozycja 
słodkiej wanilii 
i wyrafi nowanej białej 
lilii z zapachem paczuli, 
migdałów i drzewa 
sandałowego.
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PRODUKTY UNIWERSALNE
Od dachu po piwnicę, w środku i na zewnątrz – zawsze i wszędzie możesz liczyć 
na profesjonalną pomoc naszych produktów. To prawdziwa Liga Mistrzów 
w grupie środków czystości. 

PŁYN MYJĄCY DO PANELI 
LAMINOWANYCH   
LAMINATE FLOOR LIQUID

Idealnie czyste panele bez kurzu i smug. Usuwa tłuste 
plamy i brud. Polecany do laminowanych paneli 
podłogowych, ściennych i oklein meblowych. 

  czyści i pielęgnuje

  pozostawia przyjemny zapach mydła marsylskiego

1000 ml | U004 

28,00 PLN

PŁYN UNIWERSALNY   
MULTI PURPOSE CLEANER

Najlepszy z najlepszych na wielkie i małe porządki! 
Czyści, odtłuszcza i pielęgnuje. Do każdego 
rodzaju powierzchni zmywalnych, m.in.: podłóg, 
ścian, blatów kuchennych, glazury, 
armatury sanitarnej.  

  pozostawia przyjemny aromat kwiatów 
granatu

1000 ml | U003 

15,60 PLN

PŁYN DO MYCIA SZYB   
GLASS CLEANER

Pewny sposób na lśniące okna! Dzięki 
nanocząsteczkom krzemionki chroni przed 
nowymi zabrudzeniami. Zawartość silikonu 
zmniejsza osadzanie się pary wodnej.  

  wydajny i skuteczny

  o zapachu zielonego jabłka

750 ml | U001 

12,90 PLN
17,20 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 14,82 PLN

PŁYN DO PRANIA 
DYWANÓW I TAPICERKI   

CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Formuła aktywnej piany znakomicie 
odplamia, zmiękcza tkaniny i zapobiega 
elektryzowaniu się. Delikatny dla dłoni 

i przyjazny dla kolorów. 

  przeznaczony do prania ręcznego 

  o cytrusowym zapachu 

1000 ml | U005 

12,60 PLN

UNIWERSALNE 
CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE   
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

Niezastąpione w pielęgnacji całego domu. 
Doskonale usuwają codzienny kurz, a przy 
tym są delikatne dla skóry i czyszczonych 
powierzchni. Polecane do szkła, metalu, 
drewna, plastiku.  

  biodegradowalne

  o kwiatowym zapachu

84 szt. | U011 

19,90 PLN

CHUSTECZKI DO MYCIA SZYB   
GLASS CLEANING WIPES 

Miej je zawsze pod ręką, by łatwo usunąć ślady 
rąk na szybie czy plamy na lustrze! Skuteczne 
w domu i samochodzie. Przydatne również 
do czyszczenia okularów.  

  czystość bez smug i zacieków

  biodegradowalne

84 szt. | U012 

19,90 PLN
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*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

GĄBKA CZYSZCZĄCA   
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Koniec z brudnymi ścianami – zmazuje ślady po długopisie, 
fl amastrach i kredkach! Może być stosowana do czyszczenia 
mebli ogrodowych, fug, kafl i, podłóg, drzwi, kuchenek, 
naczyń, felg samochodowych, tworzyw sztucznych i metali. 
Innowacyjna struktura głęboko wnika w powierzchnię, 
usuwając zabrudzenia. 

  działa bez detergentów – wystarczy zwilżyć!

  likwiduje brud i zacieki

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | U010 

9,90 PLN

PREPARAT DO CZYSZCZENIA SZYB 
KOMINKOWYCH I PIEKARNIKÓW   
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Specjalistyczny preparat, który usuwa tłuszcz, likwiduje 
przypalenia i zwalcza odymienia. Świetnie sprawdza się 
także do czyszczenia grilli oraz sprzętów gospodarstwa 
domowego.  

  ze składnikami ograniczającymi ponowne osadzanie 
się brudu

  bezpieczny dla czyszczonych powierzchni

  nie pozostawia smug

750 ml | U006 

10,75 PLN
14,33 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 12,67 PLN

PREPARAT DO MYCIA 
EKRANÓW   
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Dokładnie usuwa ślady rąk, kurz, tłuste 
plamy i brud. Ogranicza ponowne osiadanie 
kurzu, tworząc powłokę antystatyczną. 
Polecany do monitorów komputerowych, 
ekranów telewizyjnych, plazmowych, 
LED i LCD, wyświetlaczy, pilotów, 
telefonów komórkowych, klawiatury. 

  nadaje połysk bez smug

  nieoceniony w domu i biurze

250 ml | U008 

10,90 PLN
43,60 PLN / 1 l

Cena z atomizerem: 12,82 PLN

PŁYN DO MYCIA 
POWIERZCHNI 
SILNIE ZABRUDZONYCH    
POWER CLEANER

Jeden płyn na różne powierzchnie! 
Dzięki specjalistycznej formule czyści 
laminaty, glazurę, terakotę, linoleum, płytki 
gresowe, lastrico, a także ogrodzenia 
czy kokpity samochodowe. 
Perfekcyjnie usuwa oleje i smary. 

  niezastąpiony w domu, garażu
i ogrodzie 

1000 ml | U002 

21,50 PLN

PIANKA ZAPOBIEGAJĄCA 
OSADZANIU SIĘ PARY 
WODNEJ   
ANTI-MIST FOAM

Niewidoczna ochrona, widoczne działanie! 
Delikatnie myje i usuwa zanieczyszczenia. 
Przeznaczona do wszystkich powierzchni 
narażonych na zaparowanie. Poprawia 
komfort i bezpieczeństwo jazdy samochodem. 
Polecana do okularów. 

  wygodna w użyciu – nie wymaga 
polerowania 

300 ml | U009 

14,10 PLN
47,00 PLN / 1 l

PASTA CZYSZCZĄCA 
DO METALU   
METAL CLEANING PASTE

Błyskawicznie przywraca 
blask metalom. Czyści, chroni 
i konserwuje. Dzięki inhibitorom 
korozji opóźnia proces niszczenia 
metali. Skoncentrowana, 
wydajna formuła.

150 ml | U007 

24,60 PLN
164,00 PLN / 1 l 

*
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PERFUMY DO WNĘTRZ   
HOME PERFUME

Niepowtarzalne kompozycje 
w szykownej oprawie.

40 ml  

31,00 PLN
775,00 PLN / 1 l 

PRODUKTY ODŚWIEŻAJĄCE 
Piękne zapachy poprawiają samopoczucie, budują atmosferę, budzą emocje. Pozwól, by towarzyszyły Ci 
zawsze i wszędzie. Z naszymi produktami odświeżającymi jest to możliwe. 

A006 GREEN TEA    
Delikatna nuta zielonej herbaty
i cytrusów wypełnia pomieszczenie 
pozytywną energią.

A009 
SPLENDID VIOLET
PURE 81     

H109 / PURE 173      
Lekko oniryczna mieszanka 
migdałów, wanilii, piżma, 
mchu oraz drzewa Jacaranda. 

H48 / FM 147      
Jedyna kompozycja, w której 
tak idealnie współgrają nuty 
mandarynki, liczi, śliwki 
i konwalii.

A010 
SUNNY BREEZE
PURE 23    

A011 
SUMMER WHIFF 
PURE 98    

H12 / PURE 25     
Harmonijne połączenie frezji, 
irysa, passifl ory, owoców 
egzotycznych i cedru białego. 

A007 BLUE WAVE      
Cytrusowo-korzenne nuty działają 
odświeżająco.

A008 SWEET VANILLA     
Zmysłowy zapach wanilii koi zmysły.

ZAWIESZKI ZAPACHOWE 
DO SZAFY   
SUNNY BREEZE / MORNING MIST 
WARDROBE FRAGRANCE

Unikalne kompozycje perfumeryjne 
w Twojej garderobie. Niezwykłe 
aromaty do domu i biura. 

  stopniowo uwalniają zapach

10,10 PLN
A004 SUNNY BREEZE / PURE 23     
Słodkie nuty mandarynki, jaśminu 
i wanilii w Twojej szafi e.

A005 MORNING MIST / PURE 33     
Orzeźwiająca moc jaśminu, białej 
róży, bambusa, jabłka i cytryny.

PERFUMOWANE MGIEŁKI 
DO POŚCIELI    
SWEET DREAM / WONDERFUL NIGHT 
SCENTED LINEN SPRAY

Odświeżają i zachwycają nastrojowymi 
aromatami.

  bez alergenów

  polecane do pościeli, zasłon i ręczników

ZAWIESZKI ZAPACHOWE 
DO SAMOCHODU, 
BIURA I DOMU   
AIR FRESHENER

O nutach najpopularniejszych 
perfum Federico Mahora.

7,10 PLN

Zapachy damskie

Zapachy unisex

H108 / PURE 134     
Zniewalający aromat 
mandarynki, gorzkiej 
pomarańczy i traw morskich.

H13 / PURE 52     
Hipnotyzujący zapach 
cytrusów, jabłka, cynamonu 
i korzennego goździka.

Zapachy męskieZapachy damskie

H13 / PURE 52

Zapachy męskie

A012 SWEET DREAM     
Czarujące połączenie piżma 
i wanilii wprawia w dobry nastrój.

A013 WONDERFUL NIGHT      
Cytrusowy aromat z nutą 
rumianku łagodzi napięcie 
i skłania do wypoczynku.

30 ml 

12,90 PLN
430,00 PLN / 1 l

ZAPACHY DO ODKURZACZA   
SPLENDID VIOLET / SUMMER WHIFF / 
SUNNY BREEZE VACUUM FRESHENER

W odkurzanym pomieszczeniu roztaczają 
przyjemną woń i neutralizują zapach kurzu. 
Nadają się do wszystkich typów odkurzaczy 
działających na sucho. 
Proste w użyciu – wystarczy umieścić 
w pobliżu fi ltra wylotowego powietrza.

2 szt. (4,7 x 7,7 cm) 

9,90 PLN
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PRODUKTY DO OGRODU 
Kontakt z przyrodą pozwala oderwać się od codziennych spraw i wyciszyć. Ogród to Twoja oaza 
spokoju, kiedy tego potrzebujesz. To także ekscytujący tor przeszkód dla małych odkrywców lub miejsce 
serdecznych spotkań z przyjaciółmi. Zadbaj, by było w nim czysto i bezpiecznie.

PRODUKTY DO MEBLI 
Estetyka, wytrzymałość, niepowtarzalny klimat – te zalety przedmiotów z drewna i skóry 

zachowasz na długo, pielęgnując je we właściwy sposób. Nasze produkty wykorzystują 
moc drzemiącą w naturalnych woskach, czerpiąc z nich to, co najlepsze.

PŁYN MYJĄCY DO MEBLI DREWNIANYCH    
WOODEN FURNITURE CLEANER

Przeznaczony do pielęgnacji mebli i elementów wykonanych 
z drewna lakierowanego, bejcowanego i olejowanego, a także 
z lakierowanego ratanu. Doskonały do mebli ogrodowych, 
ram okiennych, boazerii, altan.

  czyści i impregnuje

  zapewnia długotrwałą ochronę

  skutecznie zabezpiecza przed wilgocią i niekorzystnym 
działaniem warunków atmosferycznych

750 ml | GA02 

17,90 PLN
23,87 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 19,82 PLN

PŁYN MYJĄCY 
DO POWIERZCHNI 
PLASTIKOWYCH   
PLASTIC SURFACE CLEANER

Likwiduje wszelkie zabrudzenia: tłuste 
osady, sadzę i kurz. Skuteczny i delikatny: 
nie rysuje, nie odbarwia.  

  do powierzchni białych 
i kolorowych 

750 ml | GA01 

16,90 PLN
22,53 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 18,82 PLN

WOSK DO PIELĘGNACJI 
POWIERZCHNI SKÓRZANYCH   
LEATHER WAX CONDITIONER

Moc miodu przywraca kolor i blask skórzanym 
meblom. Naturalny wosk pszczeli odżywia skórę, 
a olejki zapobiegają jej pękaniu.   

  do skóry naturalnej i sztucznej, 
pielęgnacji mebli, torebek, 
pasków, butów 

  nie stosować 
do zamszu i nubuku

300 ml | F002 

32,80 PLN
109,33 PLN / 1 l

PREPARAT 
DO PIELĘGNACJI MEBLI   
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

Sprawdzony sposób na meble 
bez smug, kurzu i zarysowań! 
Wygodny aerozol pozostawia 
warstwę antyelektrostatyczną.   

  do powierzchni drewnianych 
i drewnopodobnych

  z dodatkiem wosku 
pielęgnacyjnego

300 ml | F001 

15,70 PLN
52,33 PLN / 1 l

CHUSTECZKI 
DO PIELĘGNACJI MEBLI   
FURNITURE CLEANING WIPES 

Doskonale czyszczą i usuwają kurz. 
Naturalny wosk chroni i konserwuje drewno, 
a powłoka antystatyczna ogranicza osadzanie 
się kurzu. Polecane do mebli drewnianych 
oraz laminowanych.   

  biodegradowalne 

84 szt. | F003 

19,90 PLN
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KOSMETYKI 
SAMOCHODOWE 
Wiemy, jak efektywnie łączyć przyjemne z pożytecznym. Nasze produkty do pielęgnacji samochodów 
to piękne zapachy, skuteczność działania, długotrwały efekt. 

AKCESORIA 
Z nimi wszystko jest łatwiejsze – nasze wyjątkowe ściereczki oraz końcówki aplikujące 

środki czyszczące powstały po to, aby przyjść Ci z codzienną pomocą. 

Kup raz i stosuj wielokrotnie!

SPRAY DO KOKPITÓW 
MATOWYCH   
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Perfekcyjnie czyści i pielęgnuje. Nadaje 
elegancki, matowy wygląd oraz przyjemny 
zapach. Dodatkowo spowalnia osadzanie się 
kurzu.   

  opóźnia proces starzenia się plastiku

300 ml | AU19 

19,90 PLN
66,33 PLN / 1 l

ATOMIZER   
ATOMISER

Funkcjonalny i efektywny, dozuje i równomiernie 
rozprowadza.   

  Polecane produkty:

− preparat do czyszczenia stali nierdzewnej
− preparat do mycia ekranów

1 szt. | AC06

1,92 PLN

POMPKA   
DISPENSER PUMP 

Wygodna i higieniczna, ułatwia dozowanie 
odpowiedniej ilości płynu.   

  Polecane produkty:

− płyny do mycia naczyń
− balsam do mycia naczyń

1 szt. | AC05

1,92 PLN

ROZPYLACZ   
TRIGGER CUP 

Dwufunkcyjny – pozwala na dokładną aplikację 
i zmienia płyn w aktywną pianę.   

  Polecane produkty:

− płyn myjący do powierzchni plastikowych
− płyn myjący do mebli drewnianych
−  płyn myjący do powierzchni i blatów 

kuchennych
− płyn do mycia lodówek i mikrofalówek
− płyn do mycia płyt ceramicznych 
− odtłuszczacz
−  preparat do czyszczenia szyb kominkowych 

i piekarników
− płyn do mycia szyb
− płyn do mycia łazienki
− płyn do mycia kabin prysznicowych
− preparat do czyszczenia fug
− żel do usuwania kamienia i rdzy
− odplamiacz

1 szt. | AC04

1,92 PLN

PERFUMY DO SAMOCHODU 
Z WYMIENNYMI WKŁADAMI   
SUMMER WHIFF / JAMAICA DREAM 
CAR PERFUME WITH REFILL

Luksusowy zapach w Twoim aucie! Dzięki 
wymiennym wkładom urządzenie kupujesz raz, 
a używasz wielokrotnie. Łatwe w montażu, 
z możliwością regulacji natężenia zapachu.

ZESTAW - PERFUMY Z DOZOWNIKIEM

6 ml | AU10, AU11 

14,90 PLN
2483,33 PLN / 1 l

WYMIENNY WKŁAD Z PERFUMAMI

6 ml | AU12, AU13 

11,90 PLN
1983,33 PLN / 1 l

AU10 SUMMER WHIFF / PURE 98      
Orzeźwiająca moc cytrusów,

 pogłębiona słodkimi kwiatami 
i otulona nutami drzewnymi.

AU12 SUMMER WHIFF      

AU11 JAMAICA DREAM / PURE 57     
Rajska kompozycja, łącząca jabłko, 
śliwkę, cynamon, pieprz i jamajski rum.

AU13 JAMAICA DREAM       

WIELOFUNKCYJNA 
ŚCIERECZKA W LISTKACH   
MULTI FUNCTION ROLL WIPES

Bezlitosna dla brudu, przyjazna dla kieszeni. 
Dobrze absorbuje wodę, farby i oleje.  

  nie rysuje powierzchni

  praktyczna i oszczędna – każdy listek po 
przepłukaniu można stosować ponownie

34 szt. (23 x 39 cm) | AC03 

27,90 PLN
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rodzina zapachów nuta przewodnia zapachy pheromone intense żel
pod prysznic

balsam 
do ciała

antyperspirant 
w kulce

perfumy  
do włosów

krem do rąk
i paznokci

KWIATOWE  

Z NUTĄ OWOCOWĄ

10, 17, 125, 180, 181, 281, 
291, 367, 400, 412 10 10, 17 10* 10*

29, 271, 272, 292, 321, 322, 
323, 415, 416, 420

25, 600 25 25*  

Z NUTĄ ORIENTALNĄ 

20, 132, 147  

97, 183, 317, 352, 353, 401 97 97 97  97

146, 239, 297, 318, 354, 355

Z NUTĄ WODNĄ 7, 141, 174, 361  

Z NUTĄ ZIELONĄ 1, 81 81 81 81 81 81 81 81*

Z NUTĄ ALDEHYDOWĄ 21, 418 21   

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ 283, 298, 360  

Z NUTĄ DRZEWNĄ 320, 351, 365, 414  

CYTRUSOWE   

Z NUTĄ CYTRYNY 33 33 33 33 33 33 33 33*

Z NUTĄ OWOCOWĄ 419

Z NUTĄ MANDARYNKI 23, 296 23 23 23*  23*

Z NUTĄ POMARAŃCZY 6  

ORIENTALNE  

Z NUTĄ KWIATOWĄ 
9, 101, 257, 263, 402, 404, 
423, 424 101 9    

Z NUTĄ OWOCOWĄ 12, 98, 237, 286, 413 98 98   98*

Z NUTĄ DRZEWNĄ
26, 142, 162, 359, 363, 364
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY  

Z NUTĄ KORZENNĄ 24, 173, 177, 366 173 173 173 173 173 173 173*

Z NUTĄ AMBRY 32

Z NUTĄ WANILIOWĄ 417  

DRZEWNE      

Z NUTĄ KWIATOWĄ 241, 287, 313

Z NUTĄ OWOCOWĄ 319, 358, 422

Z NUTĄ ORIENTALNĄ 425

SZYPROWE

Z NUTĄ OWOCOWĄ 5, 16, 34, 80, 149, 192, 362 5 5  5* 5*

Z NUTĄ DRZEWNĄ 18, 357 18 18 18 18 18

Z NUTĄ ORIENTALNĄ 356

Z NUTĄ KWIATOWĄ 421
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rodzina zapachów nuta przewodnia zapachy pheromone intense żel pod 
prysznic

antyperspirant 
w kulce

krem  
do rąk

pianka 
do golenia

woda 
po goleniu

balsam 
po goleniu

SZYPROWE

Z NUTĄ OWOCOWĄ 169  

Z NUTĄ DRZEWNĄ 56 56 56  56* 56

Z NUTĄ AMBRY I PIŻMA 110 110 110  110* 110

ORIENTALNE

Z NUTĄ KWIATOWĄ 52, 302, 328, 465 52 52 52 52 52* 52 52 52

Z NUTĄ OWOCOWĄ 325

Z NUTĄ KORZENNĄ 199, 224, 336, 459, 466, 468 199 199 199 199

Z NUTĄ AMBRY 64, 458 64 64   64

Z NUTĄ DRZEWNĄ
301, 326, 335
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY

DRZEWNE

Z NUTĄ OWOCOWĄ 55, 195, 333  

Z NUTĄ PACZULI 160, 198, 327, 331, 334

Z NUTĄ WETIWERU 151, 152, 329

Z NUTĄ WODNĄ 457, 460, 462

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ 461, 469

FOUGERE

Z NUTĄ PAPROCI 43, 135, 332 43 43  43

Z NUTĄ LAWENDY
54, 63, 68, 189, 300, 464,
601

CYTRUSOWE

Z NUTĄ CYTRYNY 57

Z NUTĄ MANDARYNKI 134, 452 134 134 134 134 134* 134 134

Z NUTĄ POMARAŃCZY 93

Z NUTĄ WODNĄ 467

WODNE
Z NUTĄ ZIELONĄ 451, 463

PRODUKTY MĘSKIE
 intensywne      średnio intensywne     delikatne

PRODUKTY DA MSKIE

*TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

PURE 43 str. 37
PURE 52 str. 38
PURE 54 str. 37
PURE 55 str. 39
PURE 56 str. 37
PURE 57 str. 40
PURE 63 str. 37
PURE 64 str. 38
PURE 68 str. 37
PURE 93 str. 40
PURE 110 str. 37
PURE 134 str. 40
PURE 135 str. 37

FM 151 str. 57
FM 152 str. 57
FM 160 str. 58
FM 169 str. 56
PURE 189 str. 37
FM 195 str. 56
FM 198 str. 58
FM 199 str. 61
PURE 224 str. 38
FM 300 str. 59
FM 301 str. 61
FM 302 str. 60
FM 325 str. 60

FM 326 str. 61
FM 327 str. 58
FM 328 str. 60
FM 329 str. 57
FM 331 str. 58
FM 332 str. 59
FM 333 str. 56
FM 334 str. 58
FM 335 str. 61
FM 336 str. 61
PURE 451 str. 40
PURE 452 str. 40
PURE 457 str. 39

PURE 458 str. 38
PURE 459 str. 38
PURE 460 str. 39
PURE 461 str. 39
PURE 462 str. 39
PURE 463 str. 40
PURE 464 str. 37
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FM 601 str. 45
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PURE 21 str. 32
PURE 23 str. 34
PURE 24  str. 31
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PURE 26 str. 31
PURE 29 str. 32
PURE 32 str. 31
PURE 33 str. 34
PURE 34 str. 34
PURE 80 str. 34
PURE 81 str. 33
PURE 97 str. 33
PURE 98 str. 30
PURE 101 str. 30
PURE 125 str. 32

PURE 132 str. 33
FM 141 str. 53
FM 142 str. 48
FM 146 str. 55
FM 147 str. 55
FM 149 str. 46
FM 162 str. 48
PURE 173 str. 31
PURE 174 str. 33
PURE 177 str. 31
PURE 180 str. 32
PURE 181 str. 32
PURE 183 str. 33
FM 192 str. 46
FM 237 str. 44
FM 239 str. 44
FM 241 str. 44
PURE 257 str. 30
PURE 263 str. 30
PURE 271 str. 32
PURE 272 str. 32
FM 281 str. 53
FM 283 str. 51
FM 286 str. 49
FM 287 str. 50
FM 291 str. 53

FM 292 str. 53
FM 296 str. 49
FM 297 str. 54
FM 298 str. 51
FM 313 str. 50 
FM 317 str. 55
FM 318 str. 55
FM 319 str. 50
FM 320 str. 52
FM 321 str. 52
FM 322 str. 53
FM 323 str. 53
FM 351 str. 52
FM 352 str. 55
FM 353 str. 55
FM 354 str. 55
FM 355 str. 55
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FM 366 str. 49
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PURE 404 str. 30
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ZAPACHY DA MSKIE

ZAPACHY MĘSKIE

UTIQUE Black str. 11
UTIQUE Gold str. 11
UTIQUE Ruby  str. 10

ZAPACHY UNISEX

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Katalog produktów FM WORLD nr 25 obowiązuje od listopada 2016 r. 
Zawarta w katalogu oferta w zakresie ceny i produktów jest wiążąca od listopada 2016 r. aż do wyczerpania zapasów albo wprowadzenia nowego katalogu. Szczegółowe informacje o produktach i sposobie ich użycia 
znajdują się na stronie internetowej pl.fmworld.com. Katalogi, Plan Marketingowy oraz inne materiały reklamowe, promocyjne i informacyjne wydane lub wyraźnie zaakceptowane przez FM WORLD, FM WORLD 
POLSKA albo przez FM GROUP Mobile są jedynymi ofi cjalnymi źródłami informacji przy sprzedaży i reklamie produktów FM WORLD. Produkty opatrzone Znakiem FM WORLD są oryginalnymi produktami FM WORLD.
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MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!  

Call Center, tel. 71 327 00 00, tel. kom. +48 727 92 00 13 >> 18 
Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/FMWorldPolska 

pl.fmworld.com

FM GROUP Polska  
Artur Trawiński 
wpisany do CEIDG 
NIP: 898-195-35-47 
ul. Żmigrodzka 247 
51-129 Wrocław 
 
adres korespondencyjny: 
ul. Wrocławska 2a, Szewce 
55-114 Wisznia Mała

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ: 
 
tel. 71 327 00 00 
tel. kom. +48 727 92 00 13  
>> 18 
faks 71 327 00 53,  
71 327 00 54 
e-mail: zamowienia@perfumy.fm

DZIAŁ REKLAMACJI: 
 
tel. 71 327 00 23,  
71 327 00 24, 
71 327 00 25 
tel. kom. +48 727 92 00 12 
e-mail: reklamacje@perfumy.fm

SALON SPRZEDAŻY: 
 
ul. Rydygiera 15 
50-248 Wrocław 
tel. 71 328 98 90

© FM GROUP World Artur Trawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław,  
NIP: 895-187-00-93, KRS: 0000268185, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 2016

Pobierz katalog  
na smartfona

PARTNER BIZNESOWY

Damian
Tekst maszynowy
Złóż zamówieniena stronie: www.SklepFM.com




